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Seção I
Gabinete do Prefeito

Maria José Majô Jandreice 
Chefe de Gabinete

COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

COMUNICADO
Na edição nº 3.068 do Diário Oficial do dia 19/01/19, foram publicados os autos de infração nº 03/19 e 04/19 
erroneamente no local destinado à COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR, 
sendo o local correto da publicação na COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL.

AUTO DE INTERDIÇÃO
NÚMERO 005/19

INTERDIÇÃO TOTAL
OCORRÊNCIA RISCO DE COLAPSO

BENS AFETADOS RESIDÊNCIA EM ÁREA DE RISCO
NOME DO MORADOR CONCEIÇÃO APARECIDA FAUSTINI OLIVEIRA

ENDEREÇO VISTORIADO RUA PEDRO GIRALDI
QUARTEIRÃO 1

NÚMERO 25
BAIRRO PARQUEJARAGUÁ

Histórico:

Conforme Relatório de Constatação nº 038/19 elaborado pela Coordenadoria Municipal de Defesa Civil-
Comdec, o imóvel localizado na Rua Pedro Giraldi, nº 1-25, no Parque Jaraguá -Bauru-SP apresenta danos 
em sua estrutura, com risco iminente de colapso.
Em razão dos problemas constatados e visando à preservação de vidas e do patrimônio, esta Coordenadoria 
resolve INTERDITAR TOTALMENTE o imóvel. Recomendamos que a desocupação da casa ocorra em 
caráter de urgência.

Bauru, 18 de janeiro de 2019.
Thiago Augusto Rocha de Azambuja

Coordenador Municipal de Defesa Civil-Comdec-Bauru
Gabinete do Prefeito – Prefeitura 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

Corregedoria Geral Administrativa
Andrea Salcedo Monteiro dos Santos Gomes

Corregedora Geral
SÚMULA DA DECISÃO DO PREFEITO MUNICIPAL NA SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA Nº 
39.401/18, que tem como interessada a Secretaria Municipal de Obras. ARQUIVADA. À Corregedoria 
Geral Administrativa para oficiar.

EXTRATOS
1º TERMO ADITIVO, RETIFICAÇÃO E RATIFICAÇÃO AO TERMO DE CONCESSÃO Nº 
1.248/16 - PROCESSO Nº 61.104/14 – CONCESSOR: MUNICÍPIO DE BAURU - CONCESSIONÁRIA: 
KIT SERVICE REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO LTDA - OBJETO: Devido a necessidade 
de prorrogação do prazo de conclusão de obras, conforme novo cronograma apresentado pela 
CONCESSIONÁRIA e aprovado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e CADEM, 
mediante expressa autorização da Lei Municipal nº 7.143, de 13 de novembro de 2.018, o item 2.2 da 
Cláusula Segunda do Termo de Concessão de Direito Real de Uso nº 1.248, de 29 de março de 2.016 passa 
a ter a seguinte redação: Cláusula Segunda: DAS OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA 2.1.(...) 2.2. 
Fica obrigada, ainda, a iniciar as obras no prazo de 90 (noventa) dias, contados da Lei Municipal nº 6.771, 
de 29 de março de 2.016 e concluí-las no prazo de 24 (vinte e quatro) meses a contar da publicação da Lei 
Municipal nº 7.143, de 13 de novembro de 2.018, respeitados o projeto de construção e o cronograma de 
obras juntados no Processo Administrativo nº 61.104/14. 2.3.(...) 2.4. (...) Cláusula Segunda: DO PRAZO 
DA CONCESSÃO 2.1. Em razão da Lei Municipal nº 6.931, de 27 de junho de 2.017, art. 14, a Cláusula 
Terceira do Termo de Concessão de Direito Real de Uso nº nº 1.248, de 29 de março de 2.016 passa a ter a 
seguinte redação: “CLÁUSULA TERCEIRA: DO PRAZO DA CONCESSÃO a) A Concessão de Direito 
Real de Uso é outorgada pelo prazo de 10 (dez) anos, contados a partir da publicação da Lei Municipal nº 
6.772, de 29 de março de 2.016, permitida a prorrogação de prazo a critério do CADEM e autorizada por 
lei; b) A concessão será revogada uma vez verificado o desvio de finalidade ou a não utilização da área, com 
a devolução da mesma com todas as benfeitorias nela introduzidas, independentemente de indenização; c) 
Após 10 (dez) anos da presente concessão, cumpridas as exigências desta, a empresa CONCESSIONÁRIA 
poderá receber em doação a área descrita na cláusula primeira, conforme a Lei Municipal nº 6.931, de 27 
de junho de 2.017.” - ASSINATURA: 17/12/18.

CONVÊNIO Nº 2.175/19 – PROCESSO Nº 41.579/17 – CONVENENTE: MUNICÍPIO DE BAURU 
– CONVENIADA: SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DE SÃO PAULO, DELEGACIA 
SINDICAL DE BAURU– OBJETO: O presente convênio tem por finalidade estimular a população de 
baixa renda a construir a casa própria pelo menor custo e com a orientação adequada e contínua durante 
todo o processo de construção em relação à  construção e regularização de área bruta igual ou inferior a 70 
m2 (setenta metros quadrados) unitários ou reforma/ampliação de área bruta igual ou inferior a 30m2 (trinta 
metros quadrados) unitários que vierem a ser enquadrados como beneficiários do que aqui se denomina 
PROGRAMA DE MORADIA ECONÔMICA ou simplesmente PROMORE. – PRAZO - 24 (vinte e 
quatro) meses - ASSINATURA: 04/01/2019, conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93.

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
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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

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/

DEPARTAMENTO DE AVALIAÇÃO FUNCIONAL

H O M O L O G A Ç Ã O
HOMOLOGO, nos termos da legislação vigente e no relatório do Departamento de Avaliação Funcional, 
a aprovação durante o Estágio Probatório, confirmando assim sua estabilidade no Serviço Público os 
servidores:

NOME: ANA FLAVIA MERCHAN FERRAZ GRIZZO JAVARONI
MATRICULA: 33.197
CARGO: ASSISTENTE SOCIAL
A CONTAR DE: NOVEMBRO/2018

NOME: CARLOS EDUARDO VASCONCELOS DE OLIVEIRA
MATRICULA: 33.189
CARGO: ATENDENTE
A CONTAR DE: NOVEMBRO/2018

NOME: CRISTIANE DOMINGOS DE SOUSA
MATRICULA: 28.614
CARGO: AUXILIAR DE CRECHE
A CONTAR DE: NOVEMBRO/2018

NOME: DANIELA TIBURCIO RIGOTTO BANNWART**
MATRICULA: 33.120
CARGO: MÉDICO
A CONTAR DE: SETEMBRO/2018

NOME: ELIANE CRISTINA QUIRINO MALTA
MATRICULA: 33.201
CARGO: PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDAMENTAL 
A CONTAR DE: NOVEMBRO/2018

NOME: ERITON DE OLIVEIRA FERNANDES**
MATRICULA: 33.169
CARGO: MOTORISTA 
A CONTAR DE: OUTUBRO/2018

NOME: FABIANA DE PAULO ALVES
MATRICULA: 33.185
CARGO: PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDAMENTAL
A CONTAR DE: NOVEMBRO/2018

NOME: GLAUCIA CRISTINA LEME DA SILVA
MATRICULA: 33.193
CARGO: AUXILIAR DE CRECHE
A CONTAR DE: NOVEMBRO/2018

NOME: JULIA MARIA RODRIGUES HOMELIS FLORIANO
MATRICULA: 33.088
CARGO: MERENDEIRA
A CONTAR DE: NOVEMBRO/2018

NOME: LEONARDO DE ALMEIDA BENVENUTO
MATRICULA: 33.192
CARGO: ENGENHEIRO
A CONTAR DE: NOVEMBRO/2018

NOME: LETICIA QUEIROZ LEÃO
MATRICULA: 33.196
CARGO: TÉCNICO DE FARMÁCIA
A CONTAR DE: NOVEMBRO/2018

NOME: LUCIANA CRISTINA DIAS
MATRICULA: 33.206
CARGO: PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA – INFANTIL
A CONTAR DE: NOVEMBRO/2018

NOME: MICHELY FERNANDA MANTOVANI DA SILVA
MATRICULA: 33.140
CARGO: PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA – ESPECIAL
A CONTAR DE: NOVEMBRO/2018

NOME: REGINA DUARTE DOS SANTOS**
MATRICULA: 33.106
CARGO: MERENDEIRA
A CONTAR DE: JULHO/2018

NOME: RICARDO PEREIRA BARBOSA VILELA
MATRICULA: 33.200
CARGO: AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO
A CONTAR DE: NOVEMBRO/2018

NOME: SILVIA HELENA ROSALIN DOS SANTOS
MATRICULA: 33.009
CARGO: SERVENTE DE ESCOLA
A CONTAR DE: NOVEMBRO/2018

NOME: SIMONE DE CASSIA CORREA PEREIRA**
MATRICULA: 32.384
CARGO: AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO
A CONTAR DE: JULHO/2018

NOME: TATIANE D’AVILA RIBEIRO RAMOS
MATRICULA: 33.186
CARGO: AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO
A CONTAR DE: NOVEMBRO/2018

**Servidores que tiveram a frequência retificada pelo Setor de Certidões – DAP, conforme processo nº 
2433/2019.

Bauru, 17 de janeiro de 2019.
CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA

PREFEITO MUNICIPAL

RESOLUÇÃO S.M.A Nº 01/2019

O Secretário Municipal da Administração, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 12, 
inciso I, alínea “b”, da Lei Municipal nº 5.804/2009;
Considerando a solicitação do Senhor Prefeito Municipal;
Considerando os serviços realizados pela Secretaria de Obras;
Considerando a necessidade de se manter em tempo integral um profissional com formação técnica em 
segurança do trabalho na Secretaria de Obras,

RESOLVE DETERMINAR QUE:
Art. 1º. O servidor Carlos Augusto de Oliveira, matrícula 33.318, Técnico de Segurança do 
Trabalho, lotado na Secretaria da Administração, desempenhará suas atividades descritas nos Artigos 4 e 5, 
exclusivamente na Secretaria de Obras, com supervisão do SESMT/ADM.
Art. 2º. O controle de frequência do servidor ficará à cargo da Secretaria de Obras, observada 
a jornada de 40 horas semanais.
Art. 3º. O servidor deverá elaborar plano de ação mensal, de forma conjunta entre os 
profissionais de segurança e medicina do trabalho do SESMT e os profissionais da Secretaria de Obras, 
com ciência dos Secretários da Administração e Obras.
Art. 4º A função essencial do cargo de Técnico de Segurança do Trabalho é propor medidas 
visando a preservação da saúde e da integridade física do trabalhador.
Art. 5º A descrição detalhada do cargo de Técnico de Segurança do Trabalho é:

a) Adentrar e permanecer em locais onde existam situações de risco, a fim de 
acompanhar as atividades executadas pelos servidores e efetuar avaliação do 
ambiente de trabalho nos quesitos pertinentes à segurança do trabalho.
b) Inspecionar setores e acompanhar as atividades laborais do servidor, emitindo 
relatório com parecer técnico quanto aos riscos existentes no ambiente de trabalho.
c) Informar às chefias e demais servidores sobre os riscos existentes nas atividades 
e locais de trabalho.
d) Propor medidas para adequações nos métodos e procedimentos de trabalho com 
a finalidade de eliminar, neutralizar ou atenuar a exposição aos riscos de acidente.
e) Fiscalizar e acompanhar a adequação dos locais de trabalho, embasado nos 
relatórios emitidos.
f) Elaborar o PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais.
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g) Efetuar medições diversas (nível de ruído, iluminação, ventilação, concentração 
de gases, temperatura, etc.) nos locais de trabalho.
h) Coletar materiais para análise de toxidade.
i) Elaborar relatórios estatísticos de ocorrência de acidentes do trabalho.
j) Avaliar atividades e locais de trabalho para emissão de laudos de insalubridade e 
periculosidade.
k) Investigar e analisar acidentes de trabalho, levantar as causas e propor medidas 
corretivas.
l) Definir Equipamento de Proteção Individual e Equipamento de Proteção Coletiva 
adequados para cada atividade e fiscalizar a sua utilização.
m) Inspecionar unidades extintoras e redes de combate a incêndio das instalações e 
informar às áreas sobre as não conformidades encontradas.
n) Acompanhar a aplicação das normas de segurança do trabalho específicas nos 
projetos de construção, ampliação, reforma e arranjos físicos de obras da Prefeitura.
o) Elaborar o PPP – Perfil Profissiográfico Previdenciário dos servidores, quando 
solicitado.
p) Assessorar os trabalhos desenvolvidos pela CIPA.
q) Auxiliar a CIPA na elaboração dos Mapas de Risco das instalações.
r) Ministrar treinamentos voltados à segurança do trabalho.

Art. 6º Esta resolução entrará em vigor a partir de 23 de janeiro de 2019.
Bauru, 18 de janeiro de 2019.

DAVID JOSÉ FRANÇOSO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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 214/2019: Fica nomeado(a), para prover o cargo efetivo de TÉCNICO 
EM SAÚDE - TÉCNICO DE ENFERMAGEM, no quadro de servidores desta Prefeitura, Diário 
Oficial nº 3069 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a contar 
desta publicação, o(a) Sr(a) SIMONE JOSE DE ASSIS, portador(a) do RG nº 280591615, em virtude 
do(a) mesmo (a) haver se classificado em 148º lugar, no concurso público para TÉCNICO EM SAÚDE - 
TÉCNICO DE ENFERMAGEM, edital nº 05/2014 SMS para exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 22/01/2019 ÀS 09h.

Observação: Nomeação motivada por EXONERAÇÃO de Maria Cecília Barbosa dos Santos, matrícula 
33.400, cargo efetivo de Técnico em Saúde – Técnico de Enfermagem, publicado no Diário Oficial do 
Município em 24 de julho de 2018.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 215/2019: Fica nomeado(a), para prover o cargo efetivo de TÉCNICO 
EM SAÚDE - TÉCNICO DE ENFERMAGEM, no quadro de servidores desta Prefeitura, Diário 
Oficial nº 3069 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a contar 
desta publicação, o(a) Sr(a) NATHALIA FERREIRA DE LIMA BONALUME, portador(a) do RG nº 
325881315, em virtude do(a) mesmo (a) haver se classificado em 149º lugar, no concurso público para 
TÉCNICO EM SAÚDE - TÉCNICO DE ENFERMAGEM, edital nº 05/2014 SMS para exercer as 
funções do cargo.
COMPARECER EM 22/01/2019 ÀS 09h.

Observação: Nomeação motivada por EXONERAÇÃO de Jaqueline Mariano Pinto, matrícula 33.809, 
cargo efetivo de Técnico em Saúde – Técnico de Enfermagem, publicado no Diário Oficial do Município 
em 28 de julho de 2018.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 216/2019: Fica nomeado(a), para prover o cargo efetivo de TÉCNICO 
EM SAÚDE - TÉCNICO DE ENFERMAGEM, no quadro de servidores desta Prefeitura, Diário Oficial 
nº 3069 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a contar desta 
publicação, o(a) Sr(a) FLORIPES ERICA GUIMARÃES MELO ANTUNES, portador(a) do RG nº 
320444703, em virtude do(a) mesmo (a) haver se classificado em 150º lugar, no concurso público para 
TÉCNICO EM SAÚDE - TÉCNICO DE ENFERMAGEM, edital nº 05/2014 SMS para exercer as 
funções do cargo.
COMPARECER EM 22/01/2019 ÀS 09h.

Observação: Nomeação motivada por APOSENTADORIA de Cleusa de Jesus dos Santos, matrícula 
20.179, cargo efetivo de Auxiliar em Saúde – Auxiliar de Enfermagem, publicado no Diário Oficial do 
Município em 17 de março de 2018.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 217/2019: Fica nomeado(a), para prover o cargo efetivo de TÉCNICO 
EM SAÚDE - TÉCNICO DE ENFERMAGEM, no quadro de servidores desta Prefeitura, Diário Oficial 
nº 3069 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a contar desta 
publicação, o(a) Sr(a) INGRID PAOLA DE SOUZA BRAGA, portador(a) do RG nº 330779709, em 
virtude do(a) mesmo (a) haver se classificado em 151º lugar, no concurso público para TÉCNICO EM 
SAÚDE - TÉCNICO DE ENFERMAGEM, edital nº 05/2014 SMS para exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 22/01/2019 ÀS 09h.

Observação: Nomeação motivada por APOSENTADORIA de Zilda de Souza Matias, matrícula 17.256, 
cargo efetivo de Auxiliar em Saúde – Auxiliar de Enfermagem, publicado no Diário Oficial do Município 
em 07 de agosto de 2018.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 218/2019: Fica nomeado(a), para prover o cargo efetivo de TÉCNICO 
EM SAÚDE - TÉCNICO DE ENFERMAGEM, no quadro de servidores desta Prefeitura, Diário 
Oficial nº 3069 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a contar 
desta publicação, o(a) Sr(a) MARIA ROSA DOS SANTOS, portador(a) do RG nº 420188368, em virtude 
do(a) mesmo (a) haver se classificado em 152º lugar, no concurso público para TÉCNICO EM SAÚDE - 
TÉCNICO DE ENFERMAGEM, edital nº 05/2014 SMS para exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 22/01/2019 ÀS 09h.

Observação: Nomeação motivada por EXONERAÇÃO de Flavia Rejane da Silva Carvalho, matrícula 
32.274, cargo efetivo de Técnico em Saúde – Técnico de Enfermagem, publicado no Diário Oficial do 
Município em 13 de setembro de 2018.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 219/2019: Fica nomeado(a), para prover o cargo efetivo de TÉCNICO 
EM SAÚDE - TÉCNICO DE ENFERMAGEM, no quadro de servidores desta Prefeitura, Diário Oficial 
nº 3069 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a contar desta 
publicação, o(a) Sr(a) JULIANA BONE, portador(a) do RG nº 326906526, em virtude do(a) mesmo (a) 
haver se classificado em 153º lugar, no concurso público para TÉCNICO EM SAÚDE - TÉCNICO DE 
ENFERMAGEM, edital nº 05/2014 SMS para exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 22/01/2019 ÀS 09h.

Observação: Nomeação motivada por APOSENTADORIA de Ana Aparecida Francisca de Jesus da 
Rocha, matrícula 24.526, cargo efetivo de Auxiliar em Saúde – Auxiliar de Enfermagem, publicado no 
Diário Oficial do Município em 13 de abril de 2017.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 220/2019: Fica nomeado(a), para prover o cargo efetivo de TÉCNICO 
EM SAÚDE - TÉCNICO DE ENFERMAGEM, no quadro de servidores desta Prefeitura, Diário Oficial 
nº 3069 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a contar desta 
publicação, o(a) Sr(a) GRAZIELE HADDAD, portador(a) do RG nº 334764099, em virtude do(a) mesmo 
(a) haver se classificado em 154º lugar, no concurso público para TÉCNICO EM SAÚDE - TÉCNICO 
DE ENFERMAGEM, edital nº 05/2014 SMS para exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 22/01/2019 ÀS 09h.

Observação: Nomeação motivada por EXONERAÇÃO de Angelica dos Santos Mazini, matrícula 30.522, 
cargo efetivo de Técnico em Saúde – Técnico de Enfermagem, publicado no Diário Oficial do Município 
em 27 de setembro de 2018.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 221/2019: Fica nomeado(a), para prover o cargo efetivo de TÉCNICO 
EM SAÚDE - TÉCNICO DE ENFERMAGEM, no quadro de servidores desta Prefeitura, Diário Oficial 
nº 3069 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a contar desta 
publicação, o(a) Sr(a) JULIANA CRISTINA PEREIRA DA SILVA, portador(a) do RG nº 348570661, 
em virtude do(a) mesmo (a) haver se classificado em 155º lugar, no concurso público para TÉCNICO EM 
SAÚDE - TÉCNICO DE ENFERMAGEM, edital nº 05/2014 SMS para exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 22/01/2019 ÀS 09h.

Observação: Nomeação motivada por EXONERAÇÃO de Daniela Cristina Coelho, matrícula 30.010, 
cargo efetivo de Auxiliar em Saúde – Auxiliar de Enfermagem, publicado no Diário Oficial do Município 
em 06 de setembro de 2018.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 222/2019: Fica nomeado(a), para prover o cargo efetivo de TÉCNICO 
EM SAÚDE - TÉCNICO DE ENFERMAGEM, no quadro de servidores desta Prefeitura, Diário Oficial 
nº 3069 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a contar desta 
publicação, o(a) Sr(a) SOLANGE DE OLIVEIRA COSTA, portador(a) do RG nº 413727488, em virtude 
do(a) mesmo (a) haver se classificado em 156º lugar, no concurso público para TÉCNICO EM SAÚDE - 
TÉCNICO DE ENFERMAGEM, edital nº 05/2014 SMS para exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 22/01/2019 ÀS 09h.

Observação: Nomeação motivada por APOSENTADORIA de Cleusa Veloso Mattos Furquim, matrícula 
20.692, cargo efetivo de Auxiliar em Saúde – Auxiliar de Enfermagem, publicado no Diário Oficial do 
Município em 09 de agosto de 2018.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 223/2019: Fica nomeado(a), para prover o cargo efetivo de TÉCNICO 
EM SAÚDE - TÉCNICO DE ENFERMAGEM, no quadro de servidores desta Prefeitura, Diário Oficial 
nº 3069 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a contar desta 
publicação, o(a) Sr(a) LUCIMARA CURSINO DA SILVA, portador(a) do RG nº 285501094, em virtude 
do(a) mesmo (a) haver se classificado em 157º lugar, no concurso público para TÉCNICO EM SAÚDE - 
TÉCNICO DE ENFERMAGEM, edital nº 05/2014 SMS para exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 22/01/2019 ÀS 09h.

Observação: Nomeação motivada por AMPLIAÇÃO DE QUADRO.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 224/2019: Fica nomeado(a), para prover o cargo efetivo de TÉCNICO 
EM SAÚDE - TÉCNICO DE ENFERMAGEM, no quadro de servidores desta Prefeitura, Diário Oficial 
nº 3069 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a contar desta 
publicação, o(a) Sr(a) MARISTELA SILVEIRA DE SIQUEIRA, portador(a) do RG nº 1078502786, em 
virtude do(a) mesmo (a) haver se classificado em 158º lugar, no concurso público para TÉCNICO EM 
SAÚDE - TÉCNICO DE ENFERMAGEM, edital nº 05/2014 SMS para exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 22/01/2019 ÀS 09h.

Observação: Nomeação motivada por AMPLIAÇÃO DE QUADRO.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 225/2019: Fica nomeado(a), para prover o cargo efetivo de TÉCNICO 
EM SAÚDE - TÉCNICO DE ENFERMAGEM, no quadro de servidores desta Prefeitura, Diário Oficial 
nº 3069 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a contar desta 
publicação, o(a) Sr(a) IVANA RIBEIRO GARCIA CARA, portador(a) do RG nº 435182377, em virtude 
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do(a) mesmo (a) haver se classificado em 159º lugar, no concurso público para TÉCNICO EM SAÚDE - 
TÉCNICO DE ENFERMAGEM, edital nº 05/2014 SMS para exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 22/01/2019 ÀS 09h.

Observação: Nomeação motivada por AMPLIAÇÃO DE QUADRO.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 226/2019: Fica nomeado(a), para prover o cargo efetivo de TÉCNICO 
EM SAÚDE - TÉCNICO DE ENFERMAGEM, no quadro de servidores desta Prefeitura, Diário Oficial 
nº 3069 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a contar desta 
publicação, o(a) Sr(a) DANIELLE KARINA SCARCELLA MARTIN, portador(a) do RG nº 405576651, 
em virtude do(a) mesmo (a) haver se classificado em 160º lugar, no concurso público para TÉCNICO EM 
SAÚDE - TÉCNICO DE ENFERMAGEM, edital nº 05/2014 SMS para exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 22/01/2019 ÀS 09h.

Observação: Nomeação motivada por AMPLIAÇÃO DE QUADRO.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 227/2019: Fica nomeado(a), para prover o cargo efetivo de TÉCNICO 
EM SAÚDE - TÉCNICO DE ENFERMAGEM, no quadro de servidores desta Prefeitura, Diário 
Oficial nº 3069 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a contar 
desta publicação, o(a) Sr(a) BRUNA CAROLINE GONÇALVES MARTINS, portador(a) do RG nº 
431570802, em virtude do(a) mesmo (a) haver se classificado em 161º lugar, no concurso público para 
TÉCNICO EM SAÚDE - TÉCNICO DE ENFERMAGEM, edital nº 05/2014 SMS para exercer as 
funções do cargo.
COMPARECER EM 22/01/2019 ÀS 09h.

Observação: Nomeação motivada por AMPLIAÇÃO DE QUADRO.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 228/2019: Fica nomeado(a), para prover o cargo efetivo de TÉCNICO 
EM SAÚDE - TÉCNICO DE ENFERMAGEM, no quadro de servidores desta Prefeitura, Diário Oficial 
nº 3069 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a contar desta 
publicação, o(a) Sr(a) SABRINA BATISTA CUSTÓDIO, portador(a) do RG nº 431846935, em virtude 
do(a) mesmo (a) haver se classificado em 162º lugar, no concurso público para TÉCNICO EM SAÚDE - 
TÉCNICO DE ENFERMAGEM, edital nº 05/2014 SMS para exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 22/01/2019 ÀS 09h.

Observação: Nomeação motivada por AMPLIAÇÃO DE QUADRO.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 229/2019: Fica nomeado(a), para prover o cargo efetivo de TÉCNICO 
EM SAÚDE - TÉCNICO DE ENFERMAGEM, no quadro de servidores desta Prefeitura, Diário Oficial 
nº 3069 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a contar desta 
publicação, o(a) Sr(a) VÂNIA VENANCIO DE SANTANA, portador(a) do RG nº 401361020, em virtude 
do(a) mesmo (a) haver se classificado em 163º lugar, no concurso público para TÉCNICO EM SAÚDE - 
TÉCNICO DE ENFERMAGEM, edital nº 05/2014 SMS para exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 22/01/2019 ÀS 09h.

Observação: Nomeação motivada por AMPLIAÇÃO DE QUADRO.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 230/2019: Fica nomeado(a), para prover o cargo efetivo de TÉCNICO 
EM SAÚDE - TÉCNICO DE ENFERMAGEM, no quadro de servidores desta Prefeitura, Diário Oficial 
nº 3069 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a contar desta 
publicação, o(a) Sr(a) JULIANA GASPARINI DA SILVA, portador(a) do RG nº 497166380, em virtude 
do(a) mesmo (a) haver se classificado em 164º lugar, no concurso público para TÉCNICO EM SAÚDE - 
TÉCNICO DE ENFERMAGEM, edital nº 05/2014 SMS para exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 22/01/2019 ÀS 09h.

Observação: Nomeação motivada por AMPLIAÇÃO DE QUADRO.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 231/2019: Fica nomeado(a), para prover o cargo efetivo de TÉCNICO 
EM SAÚDE - TÉCNICO DE ENFERMAGEM, no quadro de servidores desta Prefeitura, Diário Oficial 
nº 3069 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a contar desta 
publicação, o(a) Sr(a) SONIA REGINA DE LIMA PIMENTA, portador(a) do RG nº 121756774, em 
virtude do(a) mesmo (a) haver se classificado em 165º lugar, no concurso público para TÉCNICO EM 
SAÚDE - TÉCNICO DE ENFERMAGEM, edital nº 05/2014 SMS para exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 22/01/2019 ÀS 09h.

Observação: Nomeação motivada por AMPLIAÇÃO DE QUADRO.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 232/2019: Fica nomeado(a), para prover o cargo efetivo de TÉCNICO 
EM SAÚDE - TÉCNICO DE ENFERMAGEM, no quadro de servidores desta Prefeitura, Diário Oficial 
nº 3069 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a contar desta 
publicação, o(a) Sr(a) RAQUEL ADRIANA MARTINS PIMENTA, portador(a) do RG nº 309796519, 
em virtude do(a) mesmo (a) haver se classificado em 166º lugar, no concurso público para TÉCNICO EM 
SAÚDE - TÉCNICO DE ENFERMAGEM, edital nº 05/2014 SMS para exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 22/01/2019 ÀS 09h.

Observação: Nomeação motivada por AMPLIAÇÃO DE QUADRO.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 233/2019: Fica nomeado(a), para prover o cargo efetivo de TÉCNICO 
EM SAÚDE - TÉCNICO DE ENFERMAGEM, no quadro de servidores desta Prefeitura, Diário 
Oficial nº 3069 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a contar 
desta publicação, o(a) Sr(a) CAMILA DE FATIMA EUGENIO CLEMENTINO, portador(a) do RG 
nº 307575494, em virtude do(a) mesmo (a) haver se classificado em 167º lugar, no concurso público para 
TÉCNICO EM SAÚDE - TÉCNICO DE ENFERMAGEM, edital nº 05/2014 SMS para exercer as 
funções do cargo.
COMPARECER EM 22/01/2019 ÀS 09h.

Observação: Nomeação motivada por AMPLIAÇÃO DE QUADRO.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 234/2019: Fica nomeado(a), para prover o cargo efetivo de TÉCNICO 
EM SAÚDE - TÉCNICO DE ENFERMAGEM, no quadro de servidores desta Prefeitura, Diário Oficial 
nº 3069 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a contar desta 
publicação, o(a) Sr(a) DENILSON DIAS, portador(a) do RG nº 232765248, em virtude do(a) mesmo (a) 
haver se classificado em 168º lugar, no concurso público para TÉCNICO EM SAÚDE - TÉCNICO DE 
ENFERMAGEM, edital nº 05/2014 SMS para exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 22/01/2019 ÀS 09h.

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).

PORTARIA DE NOMEAÇÃO
A partir de 15/01/19, portaria nº 235/2019, nomeia DANIELA GAIO MARTINS, RG nº 43.467.374-
2 no Cargo em Comissão de COORDENADOR DE CONVÊNIO, do GABINETE DO PREFEITO, 
conforme protocolo/processo nº 7214/2019.

PROCESSO SELETIVO

 EDITAL Nº 01/2019 
ABERTURA DE INSCRIÇÕES

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, através da Secretaria Municipal da Administração, 
por determinação do Sr. Prefeito Municipal, torna público a abertura das inscrições e estabelece normas 
relativas ao Processo Seletivo para credenciamento de estagiários de NÍVEL TÉCNICO E SUPERIOR, 
nos termos preconizados pelo Contrato nº 8321/17, pela Lei Federal nº 11.788/08, pela Lei Municipal nº 
5.709/09, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 10.994/09, pela Lei Municipal nº 5.745/09 e demais 
legislações pertinentes ao estágio.

INSTRUÇÕES ESPECIAIS

CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
1. O Processo Seletivo realizar-se-á sob a responsabilidade da Comissão Examinadora composta por: 
Josiane Moraes Silva Fernandes, Carla Renata Rodrigues e sob a coordenação de Karina Osti e 
Mônica Cristina Pereira Santana sendo nomeada pela Portaria nº 124/2019, obedecidas as normas 
deste edital.
2. O Processo Seletivo destina-se ao preenchimento de vagas ora existentes e que vierem a surgir e é 
relativo ao exercício de estágio, melhor 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 contratação dentro do prazo de 
validade do Processo Seletivo regulado pelo presente Edital e eventual prorrogação, em relação às vagas 
remanescentes, as que vagarem e as que forem criadas.
4. Os candidatos aprovados no Processo Seletivo regulado pelo presente edital ficarão sujeitos à Jornada de 
Estágio prevista no Capítulo II deste Edital. 
5. As áreas, as vagas, a escolaridade/pré-requisito, a bolsa auxílio, os benefícios e a jornada de trabalho 
estão estabelecidos no Capítulo II deste Edital.
6. A data, o local e horário de realização da prova objetiva serão divulgados no Edital de Convocação 
publicados no Diário Oficial do Município de Bauru em 16/02/2019.
7. O conteúdo programático consta no anexo I deste edital. 

CAPÍTULO II – DAS ÁREAS, DAS VAGAS, DA ESCOLARIDADE/PRÉ-REQUISITO, DA BOLSA 
AUXÍLIO, DOS BENEFÍCIOS E DA JORNADA DE ESTÁGIO:

Áreas Vaga
Escolaridade/
Pré-Requisito Bolsa Auxílio¹ Benefícios² Jornada de 

Trabalho

Técnico de 
Administração 01

Ensino Técnico na 
Área a partir do 1° ano 
(desde que a instituição 

de ensino autorize). 20h - R$ 341,67
ou

30h – R$ 512,52

R$ 300,67
(Vale Compra)

+
Vale Transporte

20 horas
ou

30 horas semanais

Administração 01 Ensino Superior na 
Área a partir do 1° ano 
(desde que a instituição 

de ensino autorize).

Pedagogia 01

Serviço Social 01
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Notas:
¹Remuneração: Bolsa Auxílio (Lei nº 5709/20019, Decreto 10994/2009, Lei nº 6.341/2013 e Lei nº 
7056/2018).
²Benefícios: Vale Compra (lei nº 5323/2005 e 7056/2018) + Vale Transporte (Lei nº 4214/1997 Decreto nº 
11.637/2011 e Decreto nº12.449/2014).

CAPÍTULO III – DOS REQUISITOS PARA CREDENCIAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS:
1. Das Condições Necessárias para Credenciamento dos Estagiários: Ao inscrever-se, o candidato deverá 
estar ciente de que sua contratação ficará condicionada ao preenchimento das condições essenciais à 
função abaixo descritas:
a) estar em dia com as obrigações eleitorais;
b) estar em dia com os deveres do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino;
c) não registrar antecedentes criminais, achando-se em pleno exercício de seus direitos civis e políticos;
d) possuir os requisitos necessários para exercer o estágio pleiteado, bem como os documentos 
comprobatórios da escolaridade/pré-requisitos constantes do Capítulo II e os documentos necessários para 
credenciamento indicados no Capítulo XIII, Item 4 deste Edital.
2. O candidato convocado que, na data de sua contratação não reunir todos os requisitos enumerados no 
Item 1 deste Capítulo perderá o direito à vaga.

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 inscrever-se 
somente após tomar conhecimento de todos os procedimentos, requisitos e condições exigidos para o 
Processo Seletivo. 
2. As inscrições para o Processo Seletivo regulado neste Edital serão realizadas EXCLUSIVAMENTE 
pela internet, pelo site www.bauru.sp.gov.br na ÁREA DE CONCURSOS das 0h (zero hora) do dia 28 
(vinte e oito) de janeiro de 2019 às 23h59min (vinte e três horas e cinquenta e nove minutos) do dia 08 (oito) 
de fevereiro de 2019, (horário de Brasília/DF), devendo o candidato adotar os seguintes procedimentos:
2.1) Escolha do Cargo/Área: Escolher o Cargo/Área desejado(a) 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/Área Desejado(a): Após preencher o cadastro, o candidato deverá optar pelo 
cargo/área para o qual pretende concorrer, sendo, no caso regulado pelo presente Edital: PROCESSO 
SELETIVO – ÁREAS DIVERSAS 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”.
Observações: a) Por se tratar de um sistema informatizado de Concursos/Processo Seletivo, o 
Candidato deve 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/
Processos Seletivos 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 deve obrigatoriamente imprimir o COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO após a 
confirmação disciplinada no Item 2.4, e, para sua segurança, levar na data designada para realização 
da Prova.
4. As alterações de nome, RG e data de nascimento, referentes a este Processo Seletivo, 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. 
5. As informações prestadas no cadastro/inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, dispondo a 
Comissão Organizadora do direito de excluir do certame aquele que NÃO preencher o cadastro/inscrição 
de forma completa e correta.
6. Caso o candidato se inscreva em mais de uma área do Processo Seletivo, o mesmo deverá fazer a opção 
e conferir a área escolhida antes da entrada na sala de prova.

CAPÍTULO V – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA PROVA: 
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, 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 processo seletivo, 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 28 (vinte e oito) de janeiro a 08 (oito) de fevereiro de 2019.
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 do Município em 16 (dezesseis) de fevereiro 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 do Município disponível no site: 
www.bauru.sp.gov.br.  

CAPÍTULO VI – 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 através de 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 da área que pretende concorrer, bem como 
seu número de inscrição, acompanhado de cópia da Certidão de Nascimento da criança,  bem como 
do documento de identificação oficial com foto do acompanhante adulto, das 08h às 12h e das 13h às 
18h, no período de 28 (vinte e oito) de janeiro a 25 (vinte e cinco) de fevereiro de 2019 e das 08h às 12h e 
das 13h às 16h, no dia 26 (vinte e seis) de fevereiro de 2019.
1.2) Através de e-mail: A candidata lactante deverá encaminhar cópia digitalizada da certidão de 
nascimento da criança, bem como o documento de identificação oficial com foto do acompanhante 
adulto digitalizado para o e-mail: rh@bauru.sp.gov.br até às 16h do dia  26 (vinte e seis) de fevereiro 
de 2019. A candidata deverá informar seu nome completo, o número de sua Carteira de Identidade 
(RG), o número do CPF, a nomenclatura da área 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. 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. 
6. A Prefeitura Municipal de Bauru não disponibilizará, em hipótese alguma, acompanhante para guarda 
da criança.
7. No momento da amamentação, a candidata será acompanhada por uma fiscal sem a presença do 
responsável pela criança e sem o material da prova.
8. Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata.

CAPÍTULO VII – 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 e na Lei Federal nº 11.788/2008, é assegurado o direito de inscrever-se para os estágios, 
objetos do Processo Seletivo regulado por este Edital, cujas atribuições sejam compatíveis com a 
deficiência.
2. Em cumprimento a legislação Federal, Estadual e Municipal, ser-lhes-á reservado o percentual de 10% 
(dez 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 Processo Seletivo deverá verificar se 
as atribuições 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 Processo Seletivo 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 
V deste Edital, condição especial, para o dia de realização das provas, 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, número  da Carteira de Identidade (RG) e do CPF, 
conforme modelo do Anexo II. 
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 III, e tal Requerimento deverá ser enviado pelo correio com 
A.R. (Aviso de Recebimento) endereçado a Comissão Examinadora do referido Processo Seletivo, 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 28 (vinte e oito) de janeiro a  8 (oito) de 
fevereiro 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 Processo Seletivo 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 
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deficiência com as atribuições da função a ser ocupada, 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 da função postulada, 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 Processo Seletivo 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 Processo Seletivo regulado por este 
Edital e não será devolvido ao candidato.
17. As decisões sobre o requerimento de inscrição como deficiente serão publicadas no Diário Oficial do 
Município em 16 (dezesseis) de fevereiro de 2019.
18. 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 do Município disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br     

CAPÍTULO VIII – DA PROVA E SUA RESPECTIVA PONTUAÇÃO:
1. O Processo Seletivo regulado pelo presente Edital consistirá na aplicação de 01 (uma) Prova Objetiva, 
com caráter Eliminatório e Classificatório, contendo os valores atribuídos a seguir:

Prova Nº Questões Peso Caráter Duração da 
Prova

Prova 
Objetiva

Língua Portuguesa 10
30 Eliminatório e 

Classificatório 03 horasMatemática 10
Atualidades 10

2. O Processo Seletivo realizado para preenchimento das vagas para estagiários será composto por 01 (uma) 
Prova Objetiva, nos termos abaixo descritos:
2.1) Prova Objetiva: de caráter eliminatório e classificatório, valendo 30 (trinta) pontos, será composta 
por 30 (trinta) questões objetivas de múltipla escolha com 04 (quatro) alternativas cada uma, versando 
sobre os assuntos constantes no Conteúdo Programático do Anexo I, sendo considerada apenas 01 (uma) 
alternativa correta, e terá duração de 03 (três) horas. 

CAPÍTULO IX – 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 16 (dezesseis) 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 das provas.
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, no mínimo, 03 (três) candidatos(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 Processo Seletivo, 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 Processo Seletivo. 
13.2. Durante a realização de qualquer prova deste Processo Seletivo 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 Processo Seletivo. 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 Processo Seletivo, caberá à Prefeitura 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 fornecido pela organização deste Processo Seletivo, 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 escuros), caneta esferográfica 
fabricada em 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 tratado no Item 15 só poderá ser violada após a saída do candidato do local 
estabelecido para realização da prova.

CAPÍTULO X – DO JULGAMENTO DA PROVA E DA CLASSIFICAÇÃO: 
1. A Prova Objetiva aplicada aos candidatos às vagas de estágio reguladas pelo presente Edital terá 
caráter eliminatório e classificatório, atribuindo-se 1,00 (um) ponto a cada questão correta. A nota 
final corresponderá a soma dos acertos do candidato, sendo considerado aprovado aquele que obtiver, no 
mínimo, 50% (cinquenta 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 pelas leitoras ópticas, 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 Processo Seletivo.
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, 
ao final do tempo de prova; 
9.4) Descumprir as instruções contidas no caderno de prova.
10. Os resultados da Prova Objetiva serão publicados oportunamente no Diário Oficial de Bauru.
11. Da divulgação do Resultado constarão apenas os candidatos aprovados para a área para o qual se 
inscreveu.
12. Os candidatos aprovados no presente Processo Seletivo serão classificados em ordem decrescente de 
pontuação e a contratação 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 Processo Seletivo, 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 processo 
seletivo, conforme prescrito pelo artigo 27, parágrafo único, da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 
2.003 (Estatuto do Idoso);
b) obtiver maior número de acertos nas questões de Língua Portuguesa da Prova Objetiva;
c) obtiver maior número de acertos nas questões de Matemática da Prova Objetiva;
d) obtiver maior número de acertos nas questões de Atualidades da Prova Objetiva;
e) tiver a maior idade entre os candidatos com idade inferior a 60 (sessenta anos).

CAPÍTULO XI – DOS RECURSOS:
1. Sob pena de não conhecimento, os recursos referentes à qualquer ato público do Processo Seletivo 
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 (modelo anexo IV).
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 Processo Seletivo, 
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 
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Processo Seletivo regulado pelo presente edital:
a) endereçamento à Comissão Examinadora do certame;
b) indicação da área para o qual concorreu o Recorrente;
c) indicação da numeração do Edital regulamentador do Processo Seletivo do qual o Recorrente participou 
e deseja esclarecimentos;
d) qualificação completa do candidato Recorrente (nome completo, RG, CPF, endereço residencial e 
telefone(s) para contato);
e) indicação do número de inscrição do candidato Recorrente;
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 à 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. 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.
11. 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.
12. Não caberá interposição de Recurso requerendo a reconsideração de Recurso indeferido interposto 
anteriormente. 
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 (gabarito) do candidato será disponibilizado no site 
da Prefeitura Municipal de Bauru (www.bauru.sp.gov.br) – PORTAL DO CANDIDATO, podendo este 
ser visualizado até a publicação da Homologação do Processo Seletivo tratado neste edital, nos termos 
prescritos no Capítulo XII. 

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

CAPÍTULO XIII – DA CONTRATAÇÃO:
1. A contratação obedecerá à ordem de classificação.
2. A convocação será feita através do Diário Oficial de Bauru, que estabelecerá o prazo para apresentação 
do candidato aprovado.
3. Perderá os direitos decorrentes do Processo Seletivo o candidato que:
a) não comparecer no prazo e local estabelecidos na convocação publicada no Diário Oficial de Bauru;
b) não aceitar as condições estabelecidas para exercício do estágio pelo Centro de Integração Empresa-
Escola – CIEE;
c) recusar a convocação (sendo o fato formalizado em Termo de Desistência);
d) não comprovar a escolaridade/pré-requisitos estabelecidos no presente Edital.
4. O candidato convocado deverá comparecer no Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE no prazo de 
10 (dez) dias corridos/consecutivos e apresentar os seguintes documentos:
a) original acompanhado da sua respectiva cópia da Carteira de Identidade (RG) e do CPF;
b) original e cópia do comprovante de residência;
c) declaração atual de matrícula, na via original, expedida pela respectiva instituição de ensino, devendo 
constar o ano/termo do curso.
5. A não observância do prazo estabelecido no item 4 deste capítulo acarretará desistência tácita.
6. Conforme Lei Federal 11.788/2008 e Lei Municipal 5709/2009: A duração do estágio, na mesma parte 
concedente, não poderá exceder 2 (dois) anos, exceto quando se tratar de estagiário portador de deficiência, 
o qual poderá prorrogar a vigência do contrato até o final do curso. 

CAPÍTULO XIV – 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 Processo Seletivo.
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 Processo Seletivo, 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 Processo 
Seletivo, aos comunicados, às Instruções ao Candidato ou às Instruções constantes da prova.
5. O prazo de validade do presente Processo Seletivo será de 01 (um) ano, 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 Processo Seletivo, 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 Processo Seletivo serão publicados no Diário Oficial de Bauru que estará disponível 
na internet pelo endereço: www.bauru.sp.gov.br e no Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE, no 
endereço já indicado, não se aceitando justificativas para o desconhecimento dos prazos neles assinalados. 
8. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria nº 124/2019.

ANEXO I
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

LÍNGUA PORTUGUESA
1.Classes gramaticais 
(Substantivo, Artigo, Adjetivo, Numeral, Pronome, Verbo, Advérbio, Preposição, Conjunção 
e Interjeição).          
2. Coerência.
3. Coesão.
4. Concordância Verbal e Concordância Nominal.
5. Crase.
6. Interpretação dos gêneros textuais: Literário e Não Literário.
7. Ortografia.
8. Novo Acordo Ortográfico (Acentuação, Trema e hífen).
9. Regência Nominal.
10. Regência Verbal.
11. Semântica (Antônimo, Sinônimo, Homônimo, Parônimo, Ambiguidade, Polissemia, Linguagem 
Denotativa, Linguagem Conotativa, Linguagem Verbal, Linguagem Não Verbal, Linguagem Formal 
e Linguagem Informal).

MATEMÁTICA
Assuntos relativos ao ensino fundamental (6º ao 9º ano):
1. Sistema Métrico Decimal;
2. Razão;
3. Proporção;
4. Divisão Proporcional;
5. Regra de Três (simples e composta);
6. Porcentagem;
7. Equações do 1º Grau e Problemas;
8. Equações do 2º Grau e Problemas;
9. Produtos Notáveis;
10. Fatoração Algébrica;
11. Áreas de Figuras Planas;
Assuntos relativos ao ensino médio:
1. Noção de Função;
2. Progressão Aritmética;
3. Progressão Geométrica;
4. Juros (simples e Compostos);
5. Análise Combinatória;
6. Probabilidade;

ATUALIDADES
Notícias, acontecimentos, fatos e/ou versões ocorridos no Brasil e no mundo divulgados a partir de Janeiro 
de 2017, nos meios de comunicação referente às áreas de: cidadania, ciência, cultura, arte, comunicação, 
esporte, economia, educação, empregabilidade, ética, legislação, meio ambiente, negócios, novas 
tecnologias, política, saúde, sustentabilidade e redes sociais.  

ANEXO II
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 Processo Seletivo para a área 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



8 DIÁRIO OFICIAL DE BAURU TERÇA, 22 DE JANEIRO DE 2.019

- 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 III
MODELO DE REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

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 Processo Seletivo regulado pelo Edital nº_____,  
promovido pela Prefeitura Municipal de Bauru para a área__________________, 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 2019.
__________ (Assinatura do Candidato)__________

(Nome Completo do Candidato)

ANEXO IV
MODELO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

À COMISSÃO EXAMINADORA 
Processo Seletivo: ___(área)___ 
  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 Processo Seletivo regulado pelo 
Edital nº_____,  promovido pela Prefeitura Municipal de Bauru para a área de _______________, 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 2019.
             __________ (Assinatura do Candidato)__________
                   (Nome Completo do Candidato)
                                 (Telefones para Contato)

ANEXO V
CRONOGRAMA

DATAS EVENTOS
12/01/2019 1ª Publicação Diário Oficial de Bauru
17/01/2019 2ª Publicação Diário Oficial de Bauru
22/01/2019 3ª Publicação Diário Oficial de Bauru
28/01/2019 Abertura das Inscrições
08/02/2019 Encerramento das Inscrições

28/01 a 08/02/2019 Período para solicitar: condição especial para realizar a prova e vaga 
de deficiente

28/01 a 26/02/2019 Período para solicitar condição especial para lactante

16/02/2019 Resultado da solicitação da condição especial para realizar a prova e 
vaga de deficiente

16/02/2019 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva
21/02/2019 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva
26/02/2019 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva
27/02/2019 Previsão da Realização da Prova Objetiva

02/03/2019 Previsão Divulgação do Gabarito
19/03/2019 Previsão de Classificação Final
30/03/2019 Previsão de Homologação

Bauru/SP, 12 de janeiro de 2019.
DAVID JOSÉ FRANÇOSO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE ESPECIALISTA EM GESTÃO ADMINISTRATIVA 
E SERVIÇOS - CONTADOR - EDITAL 22/2018
Em razão da ANULAÇÂO da Prova Objetiva, publicado no Diário Oficial de Bauru em 22/12/2018 a 
Prefeitura Municipal de Bauru através da Secretaria Municipal de Administração - Departamento de 
Recursos Humanos CONVOCA OS CANDIDATOS ABAIXO RELACIONADOS, inscritos no concurso 
público para o Cargo Efetivo de ESPECIALISTA EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - 
CONTADOR, para a realização de nova Prova Objetiva, nos termos do Edital 22/2018, de acordo com as 
seguintes orientações:
1. A PROVA OBJETIVA SERÁ REALIZADA EM 10/02/2019 (DOMINGO), COM DURAÇÃO 
DE 03 (TRÊS) HORAS, NA UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA “JULIO DE MESQUITA 
FILHO” localizada na AVENIDA LUIZ EDMUNDO CARRIJO COUBE 14-01 VARGEM LIMPA. 
ENTRADA PELO PORTÃO Nº 1.
2. O PORTÃO DE ENTRADA SERÁ FECHADO IMPRETERIVELMENTE ÀS 08 H e 50 MIN., 
NÃO SENDO PERMITIDA, SOB NENHUM PRETEXTO A ENTRADA DE CANDIDATO APÓS 
O HORÁRIO ESTABELECIDO.
3. Os candidatos deverão comparecer impreterivelmente no local indicado para a realização da prova, com 
antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário fixado para seu início, observado o horário oficial 
de Brasília/DF.
4. Os candidatos deverão levar documento de identidade com foto, em sua via original, caneta esferográfica 
de tinta azul ou preta fabricada de material transparente.
5. Somente será admitido à sala 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. Por medida de segurança sugerimos que levem o 
comprovante final de inscrição, disponível para impressão no site da Prefeitura Municipal de Bauru (www.
bauru.sp.gov.br) através da área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO.
6. Não serão aceitos protocolos, cópias dos documentos acima citados, ainda que autenticadas, ou qualquer 
outro documento não constante deste Edital.
7. 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.
8. O comprovante de inscrição e o comprovante de pagamento não terão validade como documento de 
identidade.
9. 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.
10. A identificação especial também será exigida do candidato cujo documento de identificação apresente 
dúvidas relativas à fisionomia e/ou à assinatura do portador.
11. O candidato, ao adentrar a sala em que será aplicada a Prova Objetiva, deverá armazenar e lacrar 
TODOS os seus pertences nos sacos plásticos disponibilizados pelos fiscais.
11.1) O candidato que não atender tal determinação poderá ser eliminado do certame.
11.2) Sugere-se aos candidatos, antes de lacrar seus pertences que verifiquem se estão portando todos os 
itens necessários à execução da prova (óculos, exceto óculos escuros, caneta esferográfica de tinta azul ou 
preta fabricada de material transparente, documento de identificação).
11.3) Após o início da Prova Objetiva não será permitido o rompimento do lacre.
11.4) O saco plástico tratado no Item 11 deverá ser acondicionado embaixo da carteira de prova, e só poderá 
ser violado após a saída do candidato do local estabelecido para realização da prova.
12. Caso o candidato seja flagrado com algum pertence sem lacre poderá ser eliminado do certame.
13. Iniciada a Prova Objetiva, nenhum candidato poderá retirar-se da sala antes de transcorrida 01 (uma) 
hora.
14. 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, no mínimo, 03 (três) candidatos(as) e mediante 
assinatura de Ata de ocorrência/Termo de compromisso.
15. O candidato somente poderá levar consigo o caderno de questões 01 (uma) hora antes do término da 
prova.
16. As questões que tiverem respostas rasuradas ou em duplicidades serão anuladas.
17. Os candidatos que fizerem algum tipo de rasura ou não preencherem corretamente o Cartão Resposta, 
com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada de 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.
18. 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 PÚBLICO.
18.1) A prova objetiva será corrigida por meio de leitura ótica, não sendo prevista a correção manual.
19. 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).
20. Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do certame o candidato que, durante a 
realização da prova: 
20.1) for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a execução da prova;
20.2) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas e/ou com 
os demais candidatos;
20.3) recusar-se, por qualquer motivo, a devolver o caderno de prova ou gabarito, quando solicitado, ao 
final do tempo de prova;
20.4) descumprir as instruções contidas no caderno de prova.
21. O gabarito oficial será disponibilizado no endereço eletrônico: www.bauru.sp.gov.br/concursos
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22. Após entregar a Folha de Respostas e o caderno de questões para as fiscais (quando for o caso), os 
candidatos deverão, obrigatoriamente, sair da sala e retirar-se imediatamente do prédio no qual foi realizada 
a prova, não podendo permanecer em suas dependências, bem como não poderão utilizar banheiros ou 
bebedouros, assim como não poderão retirar o lacre do saco onde estão guardados os pertences pessoais.
23. 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, 
calculadora, notebook, netbook, palmtop, receptor, gravador, telefone celular, máquina fotográfica, protetor 
auricular, MP3, MP4, controle de alarme de carro, tablet, 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.
24. 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.
25. A bateria do celular deverá ser retirada pelo candidato, sob pena de exclusão do certame, caso este venha 
a tocar nas dependências do local de prova.
26. Na ocorrência do funcionamento de qualquer tipo de equipamento eletrônico durante a realização da 
prova, o candidato será automaticamente excluído do certame.
26.1) 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.
27. 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. 
28. A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabilizará por perdas ou extravios de objetos ou 
equipamentos eletrônicos ocorridos durante a realização das provas, nem por danos neles causados.
29. 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.
29.1) Também não será admitida a utilização de qualquer objeto/material, de qualquer natureza, que cubra 
a orelha ou obstrua o ouvido.
30. Durante a realização da prova, o candidato que quiser ir ao banheiro ou tomar água deverá solicitar 
autorização do fiscal de sala para sua saída, devendo este designar um fiscal de corredor para acompanhá-lo 
no deslocamento, devendo-se manter em silêncio durante o percurso, podendo, antes da entrada no sanitário 
e depois da utilização deste, ser submetido à revista. Caso o candidato seja surpreendido portando algum 
equipamento proibido por este edital será excluído do certame.
31. 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.
32. Durante a realização da prova não será permitida nenhuma espécie de consulta ou comunicação entre os 
candidatos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações.
33. Durante a realização da prova não será admitida qualquer arguição quanto às questões aplicadas, 
devendo o candidato proceder nos termos estabelecidos no edital regulamentador de seu CONCURSO 
PÚBLICO.
34. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova, além de já ter solicitado 
a condição especial no ato da inscrição deverá apresentar pessoalmente ou através de e-mail até as 16h 
do dia 08 (oito) de fevereiro de 2019, os documentos previstos no CAPÍTULO VII - DA CANDIDATA 
LACTANTE - Edital 22/2018.
35. A candidata lactante que solicitou e informou a Coordenação Geral a necessidade de amamentação, 
deverá estar acompanhada do responsável pela guarda da criança indicado e identificado. Tal responsável 
deverá permanecer no local indicado pela Coordenação Geral, não podendo, sob nenhuma hipótese, circular 
nas dependências do prédio em que será realizada a prova.
36. O responsável pela guarda da criança estará submetido a todas as normas constantes no Edital 
regulamentador do certame, inclusive no tocante ao uso de equipamentos eletrônicos e celulares.
37. No momento da amamentação, a candidata será acompanhada por um fiscal sem a presença do 
responsável pela criança e sem o material da prova.
38. O não comparecimento na hora, data e local aprazados para realização da Prova Objetiva implicará na 
desclassificação do candidato não se concedendo em nenhuma hipótese, segunda chamada ou aplicação de 
prova.
39. 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.
40. Somente caberá recurso contra 1ª (primeira) publicação da convocação para a realização da prova 
objetiva (12/01/2019), 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

10/02/2019 (DOMINGO) às 09:00
PRÉDIO BLOCO 1

SALA 02
INSCRIÇÃO NOME
0027900122 ALESANDRO DE ARAUJO SOUZA
0027900103 ALESSANDRA VIRGINIA VILELA GOMES DE CASTRO
0027900130 ALEXANDRA GUIMARAES FERREIRA
0027900038 ALINE ROBERTA MARTINS
0027900023 ALMIR JOSE SALAZAR
0027900043 ANA GRAZIELA DE DEUS FERREIRA
0027900146 ANA KEILA MARTINS FERREIRA
0027900009 ANDERSON GONÇALVES FERREIRA DO NASCIMENTO
0027900082 ANDRE DONIZETE BERGAMINI DA SILVA
0027900034 ANDRÉIA GUTIERREZ BOICENCO
0027900027 ANTONIO ZITO BARBOSA PEREIRA

0027900178 BARBARA MARINI MOMESSO
0027900092 BEATRIZ VOLTARELLI DE CESARE
0027900186 BRUNA CAROLINA DA ROSA GIL
0027900052 BRUNO BACCARIN GUEDES
0027900033 BRUNO MARCELO CAVICHIONE
0027900075 CAMILA CABRAL DE OLIVEIRA
0027900064 CAMILA GOMES COSTA
0027900121 CARINA THAIS DE SOUZA RIBEIRO
0027900002 CARLOS ALBERTO POMPOLIN
0027900119 CAROLINE NALHIATI
0027900183 CILENE MARIA CAVALINI
0027900110 DALTRO VIANA COSTA
0027900139 DANIEL MACHADO DE JESUS
0027900177 DANIEL TEIXEIRA BIANCHI
0027900012 DIEGO BATISTA
0027900171 EDIMARA CESARIO DOS SANTOS
0027900140 EDUARDO NAVARRO ASTOLFE
0027900181 EDUARDO SIMÕES
0027900185 ELIANA HUSS
0027900078 ELIZABETH BETINI GOMES DA SILVA
0027900068 ELSON RIZZO PEREIRA
0027900079 EMERSON LUIZ FERRAREZI DE CAMPOS
0027900169 ERICA HIFUMI
0027900032 ERIKA CRISTINA DA SILVA
0027900010 FABIO RIBAS DOS SANTOS
0027900077 FABIOLA PASTRE DE MORAES SIMON
0027900083 FELIPE DE OLIVEIRA
0027900144 FERNANDA DE SOUZA SHIMIZU
0027900070 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVES

PRÉDIO BLOCO 1
SALA 03

INSCRIÇÃO NOME
0027900125 FERNANDO HENRIQUE ORESTES
0027900133 FLAVIO MANGILI FERREIRA
0027900001 FRANKS CREL VIEIRA ALVES
0027900022 GABRIEL BARRETO DE CAMARGO CASTANHO
0027900106 GABRIEL CHACON DIAS
0027900168 GABRIELA EPIFÂNIO MILAGRE
0027900172 GIOVANA FASSONI RUFINO
0027900037 GISELE DE FÁTIMA PINTO
0027900098 GUILHERME COELHO BIANCHI
0027900115 HARLEY FONTES DE PAULA
0027900147 HÉRIKA FELIPE DWORAK
0027900128 JANAINA CRISTINA GATTI DOS SANTOS
0027900184 JEINE ENGEL FERREIRA LOURENÇO
0027900048 JENIFFER DE SOUSA BOGDANAVICIUS RODRIGUES
0027900101 JONATHAN MURILO CAPELLI
0027900096 JOSE IVAN LOPES
0027900120 JULIANA GUERRERO DE FREITAS
0027900156 JUSCELINE CAMILA DA SILVA
0027900026 KELLY CRISTINA LUSTRI CHOJI
0027900084 LARISSA HAIEK AMORIM
0027900066 LARISSA MARTINS MASSUCATO
0027900004 LARISSA RIBEIRO RODRIGUES
0027900150 LAWRENCE FERREIRA FAUSTINO
0027900149 LETICIA CORACINI RIVERA DA LUZ
0027900020 LÍVIA TAVARES BENETTI
0027900054 LUCAS FERNANDO DE GODOI
0027900187 LUCIANE ABRANTES
0027900132 LUDMILA MARIA DIAS PALUAN
0027900112 MARCEL ANICETO COSTA
0027900019 MARCELA MANGILI DA SILVA
0027900107 MARCELO HENRIQUE LOCALI
0027900097 MARCIA CRISTINA JERÔNIMO
0027900018 MARCOS AURÉLIO NAOKI SHIMAMURA
0027900167 MARIA AVANILDA SANTOS DE FARIAS
0027900031 MARIA CAROLINA ROQUEJANI
0027900095 MARIA RITA BRITO ALVES PEREIRA
0027900179 MARIANA ALVES DE MORAIS
0027900162 MARIANA CIAMARICONE MILHORIN
0027900076 MARIANA CRISTINA RIBEIRO
0027900041 MARIELE APARECIDA MARCATO

PRÉDIO BLOCO 1
SALA 04

INSCRIÇÃO NOME
0027900042 MARILENE RITA FERNANDES
0027900161 MARINA SANTOS CARRANCA
0027900069 MARLENE MARIA DE LIMA
0027900091 MARLI TERRA DE OLIVEIRA
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0027900057 MATEUS DA SILVA TORRES
0027900089 MAYCON ALEXANDRE DA SILVA GONÇALVES
0027900127 NADIR DIAS PEREIRA
0027900073 NATANAEL ARRABAL DE SOUZA
0027900093 ONDIL FOGAÇA DA SILVA JUNIOR
0027900111 PABLO SHINTI RODRIGUES MIASHIRO
0027900157 PATRICIA SANCHES PEREIRA
0027900188 PEDRO HENRIQUE MARTINS DA SILVA
0027900143 PEDRO SOARES FILHO
0027900159 PERSIO DA SILVA
0027900123 RAFAEL AUGUSTO ORLANDI DOURADO
0027900006 RAFAEL GOMES DE MORAES
0027900141 RENAN DE SOUZA RIBEIRO
0027900153 RENATA FABRO RAMOS
0027900011 RENATO APARECIDO TRISTÃO
0027900088 ROBESVAL RIBEIRO DA SILVA
0027900145 RODOLFO MORAES DO CARMO
0027900176 ROSA MARIA ROMERO
0027900136 SIDNEY ALVES ARAUJO COSTA
0027900105 SUELEM SARA PINHEIRO
0027900059 TAIS DE OLIVEIRA VASCONCELOS CHILIO
0027900152 TALITA CRISTINA PEREIRA VICENTE
0027900126 TAMARA ESTHELA FERREIRA DE CARVALHO
0027900113 TATIANE CANOLAS
0027900003 TAYSA GOMES MANSON DEZEMBRO
0027900021 THAIZE APARECIDA MARTINS DE ABREU
0027900053 VANESSA PEREIRA DA SILVA FERNANDES
0027900135 VENICIUS DEFENDI DE OLIVEIRA
0027900005 VERIDIANA JULI MEDIOTTI
0027900025 VICTOR DA SILVA NOGUEIRA
0027900173 VINICIUS CASSIANO DE LIMA
0027900087 VINICIUS SPROCATTI RAMOS
0027900067 WANDER CAVALCANTE GARCIA
0027900175 WESLEY FERNANDO NASCIMENTO ROCHA

Bauru, 12 de janeiro de 2019.
A Comissão

COMUNICADO
A COMISSÃO EXAMINADORA do Concurso para o cargo de ESPECIALISTA EM GESTÃO 
ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - CONTADOR, nomeada pela Portaria nº 2036/2018, no uso de 
suas atribuições legais, informa que em razão da ANULAÇÃO da Prova Objetiva aplicada em 09/12/2018 
e publicação de novo Cronograma, os candidatos inscritos no certame que não comparecerem na realização 
da Prova Objetiva a ser realizada em 10/02/2019, poderão requerer a restituição de sua taxa de inscrição no 
protocolo da Secretaria da Administração, localizado na Praça das Cerejeiras nº 1-59, 2º andar no período 
de 12/02/2019 a 28/02/2019.

Bauru/SP, 22 de janeiro de 2019.

COMISSÃO EXAMINADORA
PORTARIA Nº 2036/2018

EDITAL Nº 01/2019
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 – 
PNEUMOLOGISTA, 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: 
Deborah Maciel Cavalcanti Rosa, Guilherme Nogueira Spinosa e Heloisa Ferrari Lombardi e sob 
a coordenação de Mariana Félix Bueno Belone e Luiz Gustavo de Oliveira, sendo todos os membros 
nomeados pela Portaria nº 123/2019, 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 14 (quatorze) de março 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:

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

Jornada 
Básica de 
Trabalho³

Valor 
Inscrição

Especialista em 
Saúde – MÉDICO - 
PNEUMOLOGISTA

01

Conclusão do 
Ensino Superior 

em Medicina 
e Registro 

no Conselho 
Regional de 

Medicina 
(CRM/SP) e 
Residência 
Médica em 

Pneumologia 
ou Título de 

Especialista em 
Pneumologia 

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 – 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 fevereiro de 2019 ate às 19h59min do dia 17 (dezessete) de fevereiro de 2019, (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 
- PNEUMOLOGISTA, 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”.
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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 17 (dezessete) de fevereiro de 2019, 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 IV – 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 III, 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 fevereiro de 2019, 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 III. 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 09 (nove) de fevereiro de 2019.
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 III, 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 
III.
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 V – 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 17 (dezessete) de fevereiro de 2019.
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 28 (vinte e oito) de fevereiro 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 VI – 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 fevereiro 
de 2019 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 VII – 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. 
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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 
III 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 III.
8.1) Para Efetivar sua Inscrição nos termos indicados no Capítulo III, 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 17 (dezessete) de fevereiro de 2019.
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 28 (vinte e oito) de fevereiro 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 VIII – 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:

Cargo Prova Nº 
Questões Peso Caráter Duração da 

Prova

Especialista em 
Saúde –

MÉDICO - 
PNEUMOLOGISTA

Prova 
Objetiva

Conhecimentos 
Específicos 30 90 Eliminatório e 

Classificatório 03 horas
Legislação SUS 10

Análise 
de 

Títulos

Apresentação 
de Títulos - 10 Classificatório -

2. O Concurso Público realizado para preenchimento do cargo de Especialista em Saúde – MÉDICO 
- PNEUMOLOGISTA 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 123/2019;
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 IX – 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 14 (quatorze) de março 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) 
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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 X – 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 - 
PNEUMOLOGISTA, 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.
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 
- PNEUMOLOGISTA, 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 XI – 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 XII. 

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

CAPÍTULO XIII – 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);
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. 
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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 XIV, 
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 XIV – 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 Pneumologia concedido pela Comissão Nacional de Residência Médica ou Título de 
Especialista em Pneumologia reconhecido pela Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia (SBPT), 
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 XIII, 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 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 no endereço: www.bauru.sp.gov.br e no Departamento de Recursos Humanos, no endereço 
indicado no Item 1.2 do Capítulo V, não se aceitando justificativas para o desconhecimento dos prazos 
neles assinalados. 
8. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria nº 123/2019.

ANEXO I
DESCRIÇÃO DO CARGO

ESPECIALISTA EM SAÚDE – MÉDICO - PNEUMOLOGISTA
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 
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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. Asma 
2. Circulação pulmonar – tromboembolismo pulmonar e hipertensão pulmonar 
3. Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica
4. Doenças Pulmonares Intersticiais
5. Doenças respiratórias do sono 
6. Derrames Pleurais
7. Função Pulmonar: Espirometria
8. Insuficiência respiratória 
9. Micoses Pulmonares
10. Oxigenoterapia Domiciliar
11. Pneumonia
12. Pneumopatias ocupacionais
13. Tabagismo
14. Tuberculose
15. Tosse crônica
16. Supurações pulmonares

Bibliografia
1. Medicina Interna de Harisson - 2 Volumes - 18ª Ed. 2013. São Paulo. Mcgraw-hill Interamericana. 
2. Cecil - Tratado de Medicina Interna - 2 Vols -24.a edição. Elsevier 2014. São Paulo. 
4. Consensos e Tratados da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia.
5. Consensos e Diretrizes internacionais.

LEGISLAÇÃO SUS
Políticas de Saúde e Formação Político Institucional do SUS 
1.CUNHA, J.P.P. et CUNHA R.E. Sistema Único de Saúde. Princípios In BRASIL, MULLER NETO, J.S. 
et SCHRADER, F.T. Curso de Desenvolvimento gerencial do SUS: coletânea de textos, Cuiabá: EdUFMT, 
2011 (p. 55 - 68). Disponível em: http://200.129.241.70/isc/sistema/arquivos/14101102534253.pdf 

SUS e suas principais Legislações
1.BRASIL. 1988. Constituição da República Federativa do BRASIL: promulgada em 05 de outubro de 
1988. São Paulo: IMESP, 1988 Seção II – Da saúde, Capitulo II, Título VIII. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
2. BRASIL. Ministério da Saúde. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a 
promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes 
e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8080.htm
3. BRASIL. Ministério da Saúde. Sistema Único de Saúde: Lei nº 8142, de 28 de dezembro de 1990. 
Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as 
transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências.
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8142.htm
4. BRASIL. Ministério da Saúde. Pacto pela Saúde. Portaria nº 399/GM, de 22 de fevereiro de 2006. 
Consolidação do SUS e aprova as Diretrizes Operacionais do Referido Pacto.
Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2006/prt0399_22_02_2006.html
5. BRASIL. Decreto nº. 7.508, de 28 de junho de 2011. Regulamenta a Lei nº. 8.080, de 19 de setembro de 
1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a 
assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências.
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/decreto/D7508.htm
6. 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

Gestão do SUS, Atenção à Saúde e Saúde Suplementar
1. BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 2488/GM, de 21 de outubro de 2011. Aprova a Política 
Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção 
Básica para o Programa Saúde da Família (PSF) e o Programa Agentes Comunitários de Saúde(PACS). 

Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt2488_21_10_2011.html
2. 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/
publicacoes/para_entender_gestao_sus_v.12.pdf
3. 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

Gestão do SUS e do Cuidado
1.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
2. 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://www.conselho.saude.pr.gov.br/arquivos/File/Conferencias/10%20CES/politica_nacional_
promocao_saude_3ed.pdf
3. 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 
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:__________
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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 2019.
__________ (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 2019.
__________ (Assinatura do Candidato)__________

(Nome Completo do Candidato)
(Telefones para Contato)

ANEXO VI
CRONOGRAMA

Datas Eventos
12/01/2019 1ª Publicação Edital de Abertura de Inscrições
22/01/2019 2ª Publicação Edital de Abertura de Inscrições
31/01/2019 3ª Publicação Edital de Abertura de Inscrições
04/02/2019 Abertura Inscrições
17/02/2019 Encerramento Inscrições

04, 05 e 06/02/2019 Período para Requerimento da Isenção da Taxa de Inscrição

09/02/2019 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento de Isenção de 
Taxa de Inscrição

04/02/2019 a  17/02/2019 Período para Solicitar Condição Especial para Realizar a Prova e Vaga de 
Deficiente

04/02/2019 a  22/03/2019 Período para Solicitar Condição Especial para Lactante

28/02/2019 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento para Condição 
Especial e Vaga de Deficiente

14/03/2019 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva e Entrega de Títulos
19/03/2019 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
18/04/2019 Previsão de Classificação Final
07/05/2019 Previsão de Homologação

Bauru/SP, 12 de janeiro de 2019.
 DAVID JOSÉ FRANÇOSO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

HOMOLOGAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO
À vista do Relatório Final apresentado pela Comissão Examinadora em 04/01/2019 contendo dentre outros, 
o Resultado Final e Classificação dos Candidatos aprovados, HOMOLOGO o concurso público realizado 
para o cargo efetivo de ESPECIALISTA EM MEIO AMBIENTE – MÉDICO VETERINÁRIO 
(Edital 20/2018).

Bauru, 04 de janeiro de 2019.
CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA

PREFEITO MUNICIPAL

ESTAGIÁRIOS

CONVOCAÇÃO
CONVOCAÇÃO: A Diretora de Departamento de Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais, 
resolve convocar para prover a função de ESTAGIÁRIO na área de JORNALISMO, na Prefeitura 
Municipal de Bauru, o(a) Sr(a) LORENZO GOMES SANTIAGO, portador(a) do RG 39.335.959-
1, classificado(a) em 13º lugar,  no Processo Seletivo para credenciamento de estagiário na área de 
JORNALISMO, edital nº 01/2017. Este(a) deve comparecer ao CENTRO DE INTEGRAÇÃO 
EMPRESA-ESCOLA – CIEE, localizado na Rua Virgílio Malta, nº 10-5, Centro, Bauru/SP, CEP: 
17015-220, num prazo não superior a 10 dias, a contar desta publicação. O não comparecimento no 
local e prazo estipulados acarretará a sua desistência.

CONVOCAÇÃO: A Diretora de Departamento de Recursos Humanos, no uso de suas atribuições 
legais, resolve convocar para prover a função de ESTAGIÁRIO na área de JORNALISMO, na 
Prefeitura Municipal de Bauru, o(a) Sr(a) HELOISA TEIXEIRA MANDUCA, portador(a) do RG 
42.606.408-2, classificado(a) em 14º lugar,  no Processo Seletivo para credenciamento de estagiário na 
área de JORNALISMO, edital nº 01/2017. Este(a) deve comparecer ao CENTRO DE INTEGRAÇÃO 
EMPRESA-ESCOLA – CIEE, localizado na Rua Virgílio Malta, nº 10-5, Centro, Bauru/SP, CEP: 
17015-220, num prazo não superior a 10 dias, a contar desta publicação. O não comparecimento no 
local e prazo estipulados acarretará a sua desistência.

CONVOCAÇÃO: A Diretora de Departamento de Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais, 
resolve convocar para prover a função de ESTAGIÁRIO na área de JORNALISMO, na Prefeitura 
Municipal de Bauru, o(a) Sr(a) JULIA OLIVIA MENDONÇA FIGUEROA, portador(a) do RG 
42.253.612-X, classificado(a) em 15º lugar,  no Processo Seletivo para credenciamento de estagiário na 
área de JORNALISMO, edital nº 01/2017. Este(a) deve comparecer ao CENTRO DE INTEGRAÇÃO 
EMPRESA-ESCOLA – CIEE, localizado na Rua Virgílio Malta, nº 10-5, Centro, Bauru/SP, CEP: 
17015-220, num prazo não superior a 10 dias, a contar desta publicação. O não comparecimento no 
local e prazo estipulados acarretará a sua desistência.

CONVOCAÇÃO: A Diretora de Departamento de Recursos Humanos, no uso de suas atribuições 
legais, resolve convocar para prover a função de ESTAGIÁRIO na área de JORNALISMO, na 
Prefeitura Municipal de Bauru, o(a) Sr(a) NATHÁLIA SOUSA DOS SANTOS, portador(a) do RG 
52.357.990-1, classificado(a) em 16º lugar,  no Processo Seletivo para credenciamento de estagiário na 
área de JORNALISMO, edital nº 01/2017. Este(a) deve comparecer ao CENTRO DE INTEGRAÇÃO 
EMPRESA-ESCOLA – CIEE, localizado na Rua Virgílio Malta, nº 10-5, Centro, Bauru/SP, CEP: 
17015-220, num prazo não superior a 10 dias, a contar desta publicação. O não comparecimento no 
local e prazo estipulados acarretará a sua desistência.

ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA

PALESTRA: “DA PESQUISA AO ENSINO: RELAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES DE UM 
TRABALHO ACADÊMICO SOBRE O ENSINO DE MATEMÁTICA/GEOMETRIA PARA O 
ENSINO FUNDAMENTAL I “

Ementa: 
Divulgação de conhecimento científico e referenciais na área de formação de professores e ensino de 
matemática.  Relações entre o processo formativo do professor e suas práticas de ensino com os conteúdos 
matemáticos. Divulgação e avaliação de um projeto de intervenção. Etapa atual de uma pesquisa sobre 
formação de professores e o ensino de Matemática.
Objetivos: Divulgar trabalho acadêmico promovendo o entendimento sobre as relações existente entre 
a pesquisa sobre o ensino de Matemática/Geometria para o Ensino Fundamental e as práticas de ensino.

As inscrições estarão abertas a todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru.  

Data e horário: 19/02/2018 – 09h
Carga horária: 02 horas.
Vagas: 50
Local: Auditório do Gabinete do Prefeito. Praça das Cerejeiras nº 1-59, 3º andar.
Palestrante: Prof.ª Ms. Aline Pereira Ramirez Barbosa
Graduada em Pedagogia pela Universidade Estadual Paulista- UNESP, mestra em Educação para a Ciência 
(UNESP- Bauru) e doutoranda do mesmo programa. Atualmente leciona para o Ensino Fundamental I 
no município de Bauru, atua como professora substituta na Universidade Estadual Paulista-UNESP, e é 
professora-autora de planos de aula para a Revista Nova Escola.

Inscrições: Das 11h do dia 04/01/2019 às 17h do dia 18/02/2019 através do site www.bauru.sp.gov.br

Clique em secretaria da administração – escola de governo – inscrições – preencha CPF e Matrícula 
– selecione o curso e clique em matricular-se.

OBS: OS SERVIDORES QUE NÃO SE INSCREVEREM ATRAVÉS DO SITE NÃO TERÃO 
DIREITO A CERTIFICADO.

Secretaria das 
Administrações Regionais

Luiz Eduardo Penteado Borgo 
Secretário

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
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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

Secretaria de 
Agricultura e Abastecimento

Levi Momesso
Secretário

Endereço: Av. Nuno de Assis, n° 14-60, Jd. Santana
Telefone: (0xx14) 3223-1675

E-mail: agricultura@bauru.sp.gov.br
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

Endereço: Rua Carmelo Zamataro s/n
CEP: 17110-000 - Distrito de Tibiriça

Telefone: (0xx14) 3279-1218
Horário de Expediente: Segunda a Sexta das 8:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:00 horas

Locais de Feiras Livres administradas pela SAGRA

FEIRAS LIVRES

DOMINGO
Tipo Bairro Endereço Quadras Horário
FLC Beija Flor Rua Vicente San Roman 5 A 6 06:00 às 12:00
FLC Bela Vista Rua Silva Jardim 11 06:00 às 12:00
FLC Bela Vista Rua Alto Acre 11 06:00 às 12:00
FLC Bela Vista Rua Nicola Avalone 11 06:00 às 12:00
FLC Bela Vista Rua Afonso Simoneti 12 06:00 às 12:00
FLC Centro Rua Marcondes Salgado 5 06:00 às 12:30
FLC Centro Rua Gustavo Maciel 4 A 7 06:00 às 12:30
FLC Centro Rua Ezequiel Ramos 6 06:00 às 12:30
FLC Centro Rua Julio Prestes 2 06:00 às 12:30
FLC Conj. Hab. Joaquim Guilherme Rua Bernardino De Campos 28 06:00 às 12:00
FLC Gasparini Rua Graficos 3 06:00 às 12:00
FLC Gasparini Rua Graficos 3 06:00 às 12:00
FLC Isaura P Garms Rua Geraldo Teodoro 1 07:00 às 12:00
FRA Jd.Redentor Praça Alcides Pasquareli S/N 06:00 às 12:00

SEGUNDA-FEIRA
Tipo Bairro Endereço Quadras Horário
FLC Vila Universitaria Rua Henrique Savi/Bauru Shopping 15 16:00 às 20:00

TERÇA-FEIRA
Tipo Bairro Endereço Quadras Horário
FLC Altos Da Cidade Rua Manoel Bento Cuz 2 06:30 às 11:00
FLC Centro Praça Dom Pedro Ii(Câmara Municipal) 01 15:00 às 20:30
FLC Independencia Rua Cuba 10 A 11 06:30 às 11:00
FPR Octávio Rasi Rua Joaquim Marques De Figueiredo 12 17:00 às 21:00
FLC Presidente Geisel Rua Justino R. Leonardo 1 06:30 às 11:00
FLC Vila Noemi Praça Das Cerejeiras S/N 06:00 às 14:00
FLC Vista Alegre Alameda Gerânios 4 A 5 06:30 às 11:00

QUARTA-FEIRA
Tipo Bairro Endereço Quadras Horário
FLC Altos Da Cidade Rua Floriano Peixoto 9 A 10 06:30 às 11:00
FLC Falcão Rua Albuquerque Lins 11 06:30 às 11:00
FLC Industrial Praça Antonio Pedroso S/N 06:30 às 11:00

FPR Jardim Nasrala Praça José Dos Santos - R.Annis Dabus C/ 
R.Antônio Alves S/N 16:00 às 20:00

FLC Jd Colina Verde Rua Lazara Leoni Santana S/N 16:00 às 20:00
FLC Mary Dota Via Local Regional Mary Dota S/N 16:00 às 20:00
FLC Nova Esperança Rua Manoel Faria Inijosa 5 A 6 06:30 às 11:00

QUINTA-FEIRA
Tipo Bairro Endereço Quadras Horário
FLC Bela Vista Rua Silva Jardim 14 A 16 06:30 às 11:00

FLC Jardim Solange Praça Raimundo Luis Da Silva S/N 16:00 às 20:00
FLC Jd Brasil Travessa Nereide Arruda Dos Santos 1 06:00 às 11:00
FLC Jd Estoril Praça Nabih Gebara S/N 16:00 às 20:00
FRA Mary Dota Avenida Marcos De Paula Rafael 19 16:00 às 20:00
FLC Paulistano Rua Minas Gerais 13 06:30 às 11:00
FLC Vl Cardia Rua Ezequiel Ramos 12 A 13 06:30 às 11:00

SEXTA-FEIRA
Tipo Bairro Endereço Quadras Horário
FLC Centro Rua Virgilio Malta 14 A 15 06:30 às 11:00
FLC Geisel Rua Pessegueiros 3 16:00 às 20:00
FLC Granja Cecília Rua Frederico Da Silva 1 16:00 às 20:00
FRA Jardim Jacyra/Pq.São Geraldo Praça Getúlio De Oliveira Barreto S/N 06:00 às 11:00
FLC Jd Europa Rua Clovis Barreto Melchert 6 06:30 às 11:00
FLC Parque Residencial Flamboyant Rua Victor Curvello De Ávila Santos 02 16:00 às 20:00
FLC Redentor Rua Santa Paula 3 A 4 06:00 às 11:00
FLC Santa Luzia Rua Bauru 7 06:30 às 11:00

SÁBADO
Tipo Bairro Endereço Quadras Horário

FRA Núcleo Habitacional Eurico 
Gaspar Dutra Praça São Pedro – Rua Da Igreja 1 16:00 às 20:00

FLC Otavio Rasi Praça Aristides R. De Morais S/N 06:00 às 11:00
FLC Pousada Da Esperança Ii Rua Pedro De Castro Pereira 7 06:30 às 11:00
FLC Pq. Vista Alegre Alameda Glicinias 1 06:30 às 11:00
FLC Seabra Rua Marcílio Dias 5 06:30 às 11:00
FLC Souto Rua Carlos De Campos 10 A 14 06:30 às 11:00

Obs. Nos Locais onde são realizadas as feiras livres, as ruas ficarão  interditadas. 
De terça-feira a sábado mo período das 6 horas às 12 horas e aos domingos das 5 horas às  13 horas. 

Secretaria de
Desenvolvimento Econômico,

Turismo e Renda
Aline Prado Fogolin  

Secretária
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
TURISMO (COMTUR) ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO, TURISMO E RENDA.

PROCESSO Nº 33.722/2017

O Município de Bauru, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo 
e Renda, FAZ SABER a todos os interessados que se acha aberto nesta Prefeitura o presente Edital de 
Chamamento, referente à composição do Conselho Municipal de Turismo (COMTUR).
Os interessados deverão manifestar o interesse em compor o Comtur na Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda à Rua Virgílio Malta, 17-06, conforme item V.

1 – DO OBJETO:
1.1. O presente edital visa selecionar integrantes para o Conselho Municipal de Turismo, regulado pela lei 
7.146, de 22 de novembro de 2018 e cujas competências estão previstas no art. 2º de tal estatuto normativo.
1.2. Serão selecionados, por meio deste edital, conforme Art. 2º da Lei 7.146/2018, representantes:
II – Membros da Iniciativa Privada:
Um membro titular e um suplente dos seguintes segmentos:
Meios de Hospedagem;
Agentes de Viagem;
Guias de Turismo;
Promotores de Feiras e Eventos;
Entidades de Ensino Superior;
Transportadores Turísticos;
Artesãos Locais;
Turismólogos;
Produtores Rurais
Proprietários de Postos de Gasolina.
1.3. Compete aos membros titulares do COMTUR:
I - Comparecer às reuniões quando convocados;
II - Em votação pessoal e secreta, eleger o Presidente do Conselho Municipal de Turismo;
III - Levantar ou relatar assuntos de interesse turístico;
IV - Opinar sobre assuntos referentes ao desenvolvimento turístico do Município ou da Região;
V - Não permitir que sejam levantados problemas políticos partidários;
VI - Constituir os Grupos de Trabalho para tarefas específicas, podendo contar com assessoramento técnico 
especializado se necessário;
VII - Cumprir esta Lei, cumprir o Regimento Interno e as decisões soberanas do COMTUR.
VIII - Convocar, mediante assinatura de vinte por cento dos seus membros, assembleia extraordinária para 
exame ou destituição de membro, inclusive o presidente, quando este Estatuto ou o Regimento Interno 
forem afetados.
IX - Votar nas decisões do COMTUR.
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2 – REQUISITOS PARA PROCESSO DE SELEÇÃO:
2.1. Serão admitidos a participar da presente seleção cidadãos bauruenses, maiores de 18 anos que 
representem os segmentos descritos no item 1.2.
2.2. Os representantes do Comtur deverão residir em Bauru/SP.
2.3. É vedada a participação de servidores pertencentes ao quadro de funcionários da Prefeitura do 
Município de Bauru.
2.4. Caberá aos membros do Comtur do mandato cessante analisar se o interessado representa efetivamente 
o segmento no qual se declarou representante.

3 – DO PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO:
3.1. Os interessados deverão apresentar o preenchimento da manifestação de interesse (ANEXO I), assinada 
pelo candidato;
3.2. Entregar cópia simples do comprovante de residência no Município de Bauru;
3.3. Apresentar cópia simples do RG do candidato, ou outro documento oficial com foto onde conste a sua 
data de nascimento;
3.4. As manifestações de interesse deverão ser entregues até o DIA 18 (Dezoito) DE JANEIRO DE 2019 , 
na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda, sito à Rua Virgílio Malta, 17-
06, Vila Mesquita, Bauru/SP, até às 16h (ANEXO I).

4 - DA SELEÇÃO
4.1. Caberá aos membros do Comtur do mandato cessante eleger quem representará cada segmento na 
composição do Conselho a ser empossado.

5– DA DIVULGAÇÃO DOS MEMBROS ELEITOS
5.1. Após eleição será publicada  no Diário Oficial de Bauru, lista dos membros representantes:
Meios de Hospedagem;
Agentes de Viagem;
Guias de Turismo;
Promotores de Feiras e Eventos;
Entidades de Ensino Superior;
Transportadores Turísticos;
Artesãos Locais;
Turismólogos;
Produtores Rurais
Proprietários de Postos de Gasolina.
5.2. A lista com os nomes dos aprovados será publicada no Diário Oficial do Município de Bauru e em listas 
que serão afixadas na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda, 17-06, Vila Mesquita, 
na segunda quinzena do mês de janeiro de 2019.
5.3. Do resultado da seleção caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da publicação no Diário 
Oficial do Município de Bauru, dirigido a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, que 
deverá ser devidamente protocolado no endereço constante no preâmbulo deste Edital.
5.4. Não serão conhecidos recursos enviados por e-mail, fac-símile ou qualquer outro meio de comunicação, 
bem como que não estiver assinado pelo proponente ou, em caso de procurador, deverá estar acompanhado 
da respectiva procuração.

6 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
6.1. Fica eleito o foro da Comarca de Bauru/SP, com renúncia dos demais, por mais privilegiados que sejam 
para dirimir as questões suscitadas da interpretação deste Edital e demais atos deles decorrentes.

7 – ANEXOS.
7.1 - É peça integrante do presente edital o anexo I.

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda, 
Bauru, 17 de Dezembro de 2018

ALINE PRADO FOGOLIN 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E RENDA. 

Anexo 1 – Ficha de Inscrição

Nome do Interessado:

Idade:

Data de Nascimento: 

RG:                                                              CPF:

Endereço:                                                                                                      

Complemento:                                Bairro:                                CEP:

Município:                                  UF:              

Telefone:                                     Celular:                         

E-mail: 

Segmento que representa: 
A) Meios de Hospedagem (   )
B) Agentes de Viagem (   )
C) Guias de Turismo (   )
D) Promotores de Feiras e Eventos (   )
E) Entidades de Ensino Superior (   )
F) Transportadores Turísticos (   )

G) Artesãos Locais  (   )
H)Turismólogos (   )
I) Produtores Rurais (   )
J) Proprietários de Postos de Gasolina (   )

Data:      /         /
___________________________________

Assinatura do candidato

Prorrogação de Prazo do Edital de Chamamento Público para Composição do Conselho Municipal 
de Turismo - COMTUR

Processo nº 33.722/2017

O município de Bauru, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e 
Renda faz saber que o prazo para manifestação de interesse, constante do item 3.4 do Edital em fito fica 
prorrogado para o dia 28 de janeiro de 2019.

Secretaria da Educação
Isabel Cristina Miziara

Secretária
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Diretora da Emeii Luzia Therezinha de Oliveira Braga convoca os associados da APM a comparecerem a 
assembleia geral para eleição de novos membros e/ ou recondução dos membros do conselho deliberativo, 
diretoria executiva e conselho fiscal. A primeira chamada será no dia 12 de fevereiro de 2018, as 16h. em 
sua sede, sito a Avenida das Bandeiras, n°12-50, Vila Industrial. Não havendo o comparecimento de dois 
terços dos associados, convocamos, em segunda chamada, as 16h30min, no mesmo local e data.

EXTRATOS
TERMO DE PERMISSÃO DE USO Nº 1.923/19 - PROCESSO Nº 54.388/16 - PERMITENTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU - PERMISSIONÁRIO: CRECHE BERÇARIO SÃO JOSÉ - OBJETO Fica 
permitido à CRECHE BERÇARIO SÃO JOSÉ o uso de um imóvel localizado no Conjunto Habitacional 
Fortunato Rocha Lima, a seguir descrito: Parte ideal de 3.062,08 metros quadrados de uma gleba de terras 
conforme matrícula nº 100.238, do Segundo Oficial de Registro de Imóveis de Bauru, com construção de 
1.096,89 metros quadrados e 190,01 metros quadrados a construir, com planta aprovada, com frente para 
a Rua Alcindo Pinheiro Chagas, nº 1-40, do lado esquerdo a Rua Benedito Daniel, e tem como divisas 
ao fundo o Projeto Girassol, e parte do remanescente da área institucional, e de quem olha da rua para 
o imóvel à direita com galpão que serve de depósito, e com o Centro Educacional de Jovens e Adultos 
(CEJA). Referido imóvel pertence ao MUNICÍPIO DE BAURU, conforme matrícula 100.238, do 2º 
Oficial de Registro de Imóveis de Bauru e encontra-se caracterizado pelo desenho elaborado pela Secretaria 
Municipal de Obras em 17 de novembro de 2.017. - PRAZO: Indeterminado – ASSINATURA: 15/01/19, 
conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho 1.993.

Secretaria de 
Economia e Finanças

Everson Demarchi
Secretário

Diretora: Rossana Claudia I. dos Santos

NOTIFICAÇÃO 02/2019
Em cumprimento ao Art.2º da Lei Federal nº 9.452 de 20/03/97, ficam notificados todos os partidos 
políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais, com sede neste Município, o 
recebimento dos recursos federais, abaixo discriminados.

07/01/2019 PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA R$         738.736,00
08/01/2019 ISS SIMPLES R$         118.602,60
08/01/2019 FUNDEB R$         601.038,70
08/01/2019 PMCMV –  COND RES CHACARA FLORES 1 R$             6.037,50
08/01/2019 PMCMV –  COND RES IPES R$           38.310,90
08/01/2019 PMCMV –  RES. MONTE VERDE III R$             4.085,00
08/01/2019 AÇÕES DE ASSIST. FARMACÊUTICA R$         171.756,13
08/01/2019 Tranf. de Recursos Sus - Atenção Media Alta (MAC) R$     2.743.815,39
08/01/2019 PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA R$           76.667,44
10/01/2019 FPM R$     1.883.239,38
10/01/2019 ISS SIMPLES R$           66.140,02
10/01/2019 ITR R$           20.430,19
15/01/2019 PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA R$             7.500,00
15/01/2019 ISS SIMPLES R$         111.835,82
15/01/2019 IPI R$           68.115,25
15/01/2019 FUNDEB R$     3.488.969,95
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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.   4047/18 - Celso Amauri Boletti;
Proc. 39455/18 - Vanessa de Souza Rocha;
Proc. 39292/18 - Claudio Furquim Megale de Marinis;
Proc. 38498/18 - Maria Isabelly Salcedo Correa;
Proc. 42082/18 – Alex Roberto Damada;
Proc. 42182/18 – Luzia Alice Zanda Toledo;
Proc. 42494/18 – Josué da Silva Lopes;
Proc. 42799/18 – Marcos Bernardo;
Proc. 42939/18 – Jaime da Silva;
Proc. 43042/18 – Ana Claudia de Toledo
Proc. 43728/18 – Paulo Tiago Raini;
Proc. 44311/18 – Luiz Antonio Pereira;
Proc. 44475/18 – Cícero Romão dos Santos;
Proc. 44857/18 – Rosemeire Naba Fernandes;
Proc. 44945/18 – Shirley Fernandes de Souza;
Proc. 45407/18 – Silvio de Oliveira;
Proc. 45936/18 – Luiz Carlos Fernandes;
Proc. 46015/18 – Jonatas Martins da Silva;
Proc. 46165/18 – Juliana Batista de Noronha;
Proc. 46891/18 – Elvira Pereira Marques de Aguiar;
Proc. 47189/18 – Andreia Regina Morais Sodate;
Proc. 47213/18 – Zelia Madella;
Proc. 47318/18 – Djalma José de Oliveira;
Proc. 47467/18 – Claudia Roma Simões;
Proc. 47823/18 – Francisco Luiz dos Santos;
Proc. 48081/18 – Silmara Martins;
Proc. 48391/18 – Sidnei Aparecido Radiguieri;
Proc. 49247/18 – Wilson Augusto;
Proc. 49552/18 – Espólio de Severino Gomes dos Santos;
Proc. 40929/16-  Espólio de Jair Fernandes;
Proc. 44139/16 – Espólio de Frive Ribeiro;
Proc. 57580/16 – Uilton Anselmo da Silva;
Proc. 60075/16 – Márcia Andréia Ribeiro Chagas;
Proc. 62985/16 – Dejarbas Staffico;
Proc. 42976/14 – Merilyn Renata Alves da Silva;
Proc. 12558/16 – Silvio César Kobayashi.

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

Proc. 75038/15 – Milton Pereira.

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. 30855/18 - Eletro-Linear Servicos de Instalacao Eletrica Ltda Me.

Notificamos os contribuintes abaixo relacionados, no prazo de 10 (dez) dias, a partir da publicação desta, 
através da página oficial da Prefeitura de Bauru: www.bauru.sp.gov.br (menu Cidadão, Parcelamento 
Administrativo, Emissão de Boletos). A fim de promoverem a regularização dos Procedimentos 
Administrativos indicados, sob pena de CANCELAMENTO do PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO 
e cobrança do saldo remanescente com acréscimos legais, nos termos do artigo nº 269 do Decreto Municipal 
Nº 11.579/11.

Proc. 04279/14 – Antonio Caracho Neto;
Proc. 64950/14 – Wilian Moreno.

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

63422/2017 AÇÃO COM POUSADENSE JANEIRO R$        41.861,15
63427/2017 APAE JANEIRO R$      210.866,51
63427/2017 APAE JANEIRO R$          3.211,17
63427/2017 APIECE JANEIRO R$        32.834,00

63422/2017 ASSOC CRECHE BERÇ RODRIGUES DE 
ABREU JANEIRO R$        74.928,05

63422/2017 ASSOC CRECHE IRMÃ CATARINA JANEIRO R$        19.746,30

63422/2017 BOM PAST INST VAL  PROM INTEGR 
HUMANA CRECHE R. DA PAZ JANEIRO R$        44.183,00

63422/2017 CASA DA CRIAN MADRE MARIA TEODORA 
VOIRON JANEIRO R$        13.461,30

63422/2017 CEAC JANEIRO R$        25.999,96
63422/2018 CEAC JANEIRO R$          7.635,56

63422/2017 CENTRO  COMUM ASSIST E EDUC ANIBAL 
DIFRANCIA JANEIRO R$        52.443,90

63422/2017 CENTRO CONV INFANTIL JOÃO PAULO II JANEIRO R$        28.142,00
63422/2017 CEVAC JANEIRO R$        29.666,35
81661/2018 CGR GUATARAPA 1722 R$      599.373,86
35103/2018 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A 274316 R$             204,00
63422/2017 CRECHE ANTONIO AIRTO DARE JANEIRO R$        45.496,20

63422/2017 CRECHE BERÇ CRUZA DOS PASTORES DE 
BELEM JANEIRO R$        31.519,00

63422/2017 CRECHE BERÇ DR LEOCADIO CORREA JANEIRO R$        36.396,96
63422/2018 CRECHE BERÇ SÃO JOSE JANEIRO R$        49.670,62

62422/2017 CRECHE BERÇ SÃO JUDAS TADEU E SÃO 
DIMAS JANEIRO R$        41.157,65

63422/2017 CRECHE BERÇARIO ANTONIO PEREIRA JANEIRO R$        31.917,67
63422/2017 CRECHE BERÇARIO ERNESTO QUAGGIO JANEIRO R$        34.004,90
63422/2017 CRECHE BERÇARIO ERNESTO QUAGGIO JANEIRO R$        23.826,84
63422/2017 CRECHE COMUNITARIA PINGO DE GENTE JANEIRO R$        25.093,30
63422/2017 CRECHE COMUNITARIA PINGO DE GENTE JANEIRO R$        18.995,90
63422/2017 CRECHE DOCE RECANTO JANEIRO R$        28.423,40

63422/2017 CRECHE E CENTR EDUC UNIDOS PARA O 
BEM JANEIRO R$        13.836,50

63422/2017 CRECHE E CENTRO EDUC MONTEIRO 
LOBATO JANEIRO R$        39.633,30

63422/2017 CRECHE EVAN BOM PASTOR JANEIRO R$        22.044,60
63422/2017 CRECHE NOSSA SENHORA DO DESTERRO JANEIRO R$        16.885,20
63422/2018 CRECHE SEMENTINHAS JANEIRO R$        25.961,01
6362/2017 D C N UNIFORMES E SERV EIRELI 1079 R$             227,28

53816/2017 DIMASTER COM DE PROD HOSPITALARES 
LTDA 178357 R$        16.407,60

53816/2017 DROGAFONTE LTDA 26823 R$          6.521,76
67247/2017 E C DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI 10248 R$             148,00
67247/2017 E C DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI 10247 R$             123,36
26616/2016 ECCO NATURA CONSTRUÇÕES LTDA 2269 R$        99.898,95
10980/2018 EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE 7094 R$             245,30

63422/2017 ESC DE EDUC INFANTIL ANGELICA LEITE 
DE FREITAS JANEIRO R$        36.350,10

61572/2017 E-SOCIAL - PROJETOS EDUCACIONAIS E 
DESENVOLVIMENTO EIRELI 120 R$ 8.800,00

61572/2017 E-SOCIAL - PROJETOS EDUCACIONAIS E 
DESENVOLVIMENTO EIRELI 118 R$          9.000,00

61572/2017 E-SOCIAL - PROJETOS EDUCACIONAIS E 
DESENVOLVIMENTO EIRELI 119 R$        10.800,00

35134/2018 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE  LTDA 1958 R$               93,33
35134/2018 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE  LTDA 1970 R$          2.719,53
35134/2018 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE  LTDA 2082 R$             632,57
35134/2018 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE  LTDA 2081 R$        10.042,84
35134/2018 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE  LTDA 1968 R$          6.149,58
35134/2018 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE  LTDA 2151 R$             256,66
35134/2018 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE  LTDA 1967 R$          4.025,99

53816/2017 FARMACE IND QUIM FARM CEARENSE 
LTDA 19412 R$        11.640,00

53816/2017 FARMACE IND QUIM FARM CEARENSE 
LTDA 191488 R$          6.478,00

22305/2016 FUNDAÇÃO ESTATAL REGIONAL DE 
SAÚDE DEZEMBRO/2018 R$      229.608,00

8038/2017 FUNDAÇÃO ESTATAL REGIONAL DE 
SAÚDE DEZEMBRO/2018 R$      496.633,00

22301/2016 FUNDAÇÃO ESTATAL REGIONAL DE 
SAÚDE DEZEMBRO/2018 R$      342.890,00

33177/2014 GOGLIANO COMERCIO DE TINTAS LTDA 4083 R$          1.599,00
33177/2014 GOGLIANO COMERCIO DE TINTAS LTDA 4099 R$             615,12
35134/2018 GROW QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA 5856 R$          3.534,00
16059/2018 INDREL IND DE REFRIG LONDRINENSE 17640 R$      132.999,93
63422/2017 INST BENEFICENTE BOM SAMARITANO JANEIRO R$        30.323,03
42239/2018 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA 85225 R$          2.536,40
42239/2018 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA 85258 R$             760,50
42239/2018 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA 85401 R$             349,20
19980/2018 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA 85658 R$             257,60
10980/2018 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA 85585 R$          1.030,40
19962/2018 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA 85448 R$               64,45
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63427/2017 LAR ESCOLA SANTA LUZIA JANEIRO R$        21.342,10
62993/2017 LAVANDERIA ASPH EIRELI 1978 R$        16.972,73
63422/2017 SOCIEDADE CRISTÃ MARIA RIBEIRO JANEIRO R$        44.417,50
63427/2017 SORRI JANEIRO R$      191.093,88
63427/2017 SORRI JANEIRO R$          5.910,12
2856/2014 TRANSURB 1984863379 R$      122.110,90
46181/2014 TRANSURB 94175 R$        13.558,40
46181/2014 TRANSURB 94174 R$             372,40
46181/2014 TRANSURB 94173 R$        23.430,80
46181/2014 TRANSURB 100546 R$        57.000,00
46181/2014 TRANSURB 100547 R$        57.000,00
22579/2018 TRM COMERCIAL DE MEDC LTDA 28804 R$          5.783,03
22579/2018 TRM COMERCIAL DE MEDC LTDA 28794 R$          3.593,88
22579/2018 TRM COMERCIAL DE MEDC LTDA 29078 R$          8.205,45
54205/2017 TRM COMERCIAL DE MEDC LTDA 28967 R$        22.238,00
7092/2018 TRM COMERCIAL DE MEDC LTDA 28796 R$             590,00
19962/2018 TRM COMERCIAL DE MEDC LTDA 28793 R$          1.320,00
70808/2017 TRM COMERCIAL DE MEDC LTDA 28798 R$          2.637,36
59111/2017 ULTRA WEVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 214037 R$        33.350,00

EVERSON DEMARCHI
SECRETARIO DE ECONOMIA E FINANÇAS

Secretaria do Meio Ambiente
Sidnei Rodrigues

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

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

ARBORIZAÇÃO URBANA

ATENÇÃO
*Para solicitar a substituição/poda procure o Poupa Tempo com comprovante de propriedade do imóvel e 
documentos pessoais (cópias simples), conforme Lei nº 4368/99.

*A substituição de árvore só poderá ser realizada após a publicação do deferimento (autorização) no Diário 
Oficial.

“Deferido o pedido, o munícipe terá o prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação do  deferimento  
no  Diário  Oficial  do  Município,  para efetivar  a  supressão  da  árvore  e  de  15  (quinze)  dias,  a  partir  
da supressão, para substituição da mesma, sob pena prevista nesta lei. (NR)”  (Art. Alterado pela Lei nº 
4714/01)

*As despesas com a substituição ficarão a cargo do requerente.

* As mudas das espécies vegetais arbóreas para substituição/habite-se, deverão ter altura igual ou superior 
a 1,50 metros (um metro e cinquenta centímetros) e estarem orientadas por tutor e protegidas por gradil 
(parágrafo único do art. 1º do Decreto nº 8806/00).

*A poda de árvore em domínio público somente será permitida seguindo as especificações contidas no 
artigo 21 da Lei nº 4368/99 que cita: servidor da prefeitura, Empresas responsáveis pela infra-estrutura 
urbana, Equipe do Corpo de Bombeiros e Pessoas credenciadas pela SEMMA.

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

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

“Ao infrator serão aplicadas penalidades na seguinte ordem: 
I - arrancar mudas de árvores- multa de 40 UFIRs, por muda e replantio; 
II - por infração ao disposto no artigo 30 desta lei- multa de 40 UFIRs;
III - promover poda drástica em qualquer espécie vegetal de porte arbóreo: multa de 180 UFIRs, por árvore; 
IV - Suprimir ou anelar espécie arbórea sem a devida autorização: multa de 300 UFIRs, por árvore e 
replantio; 
V - Desrespeitar quaisquer dos artigos referentes ao planejamento de arborização urbana - multa de até 
1000 UFIRs e embargo das obras, até que se cumpra com as obrigações imposta na lei; 
VI - Não replantio legalmente exigido - multa de 180 UFIRs por mês de atraso e por árvore.”

ESPÉCIES ADEQUADAS PARA ARBORIZAÇÃO URBANA

Nas calçadas que dão suporte a rede elétrica deverão ser plantadas mudas de pequeno porte:
Sugestão: caqui do cerrado (Diospyros híspida); cerejeira do rio grande (Eugenia involucrata); tamanqueiro 
(Byrsonima intermedia); astrapéia (Dombeya wallichii), acerola (Malpighia glabra), araçá (Psidium 
cattleianum), grevílha anã (Grevillea banksii), cambuí (Myrciaria tenella), calicarpa (Callicarpa reevesii), 
pitanga (Eugenia uniflora); mulungu do litoral (Erythrina speciosa); neve da montanha (Euphorbia 

leucocephala); urucum (Bixa orelana); flamboyant mirim (Caesalpinia pulcherrima), escova de garrafa 
(Callistemon sp.), siraricito (Cojoba sophorocarpa), nêspera (Eriobotrya japonica), calabura (Muntingia 
calabura), ipê branco (Tabebuia rosea-alba), Calliandra (Calliandra houstoniana), jabuticaba (Myrciaria 
cauliflora), uvaia (Eugenia pyriformis), Amora (Morus nigra), Jambo branco (Syzygium aqueum), Pau-
santo (Kielmeyera coriácea), Folha de Serra (Ourateas spectabilis), Romã (Punica granatum), Cerejeira 
(Prunus campanulata), Pequeno Barbatimão (Stryphnodendron adstringens, S. polyphyllum), Cerejeira 
ornamental (Prunus serrulata), Gabiroba (Campomanesia xanthocarpa).

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

DZB - DEPARTAMENTO ZOOBOTÂNICO

COMUNICADO

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

ASSUNTO: AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL
NOME ENDEREÇO PROCESSO

DORACI MALINI ENDEREÇO DA OCORRÊNCIA: Rua Manoel da Silva 
Martha, nº 6-50, Jardim Guadalajara 72919/2018

REITERAÇÃO DE PROCESSOS DE SUBSTITUIÇÃO DE ÁRVORES:

PROCESSO: 50327/2018
INTERESSADA: Fatima Yusuf Abu Lawi
ENDEREÇO: Rua Professor Antonio Guedes de Azevedo, nº 13-75, Vila Industrial
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 árvore da espécie Pata-de-vaca, localizada ao centro do imóvel 
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de pequeno porte

PEDIDOS DE AUTORIZAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DE ÁRVORES:

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

PROCESSO: 75188/2018
INTERESSADA: D. Silva Hotéis Ltda - Epp
ENDEREÇO: Rua Luiz Aleixo, Quadra 07, PMB: 03/0115/001, Vila Brunhari
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 árvore da espécie Sibipiruna 
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de médio porte

PROCESSO: 9091/2019
INTERESSADA: Renata Guimarães Pahin de Melo
ENDEREÇO: Rua José Fernandes, nº 2-55, Vila Samaritana
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 árvore da espécie Sibipiruna, localizada à direita do imóvel
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de médio porte

CANCELAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL 

Processo: 65593/2017 – Auto de Infração Ambiental nº 080-B
Interessado: Risleandro dos Santos Cavalcanti

EXTRATOS
TERMO DE COOPERAÇÃO PARA ADOAÇÃO DA ROTATÓRIA LOCALIZADA NA AVENIDA 
GETÚLIO VARGAS QUADRA 22 - PROCESSO Nº 60.739/14 – MUNICÍPIO DE BAURU (SEMMA) 
– ADOTANTE: EMPRESA AIELLO URBANISMO LTDA - OBJETO: Constitui objeto do presente 
termo, a ADOÇÃO DA ROTATÓRIA, LOCALIZADA NA AVENIDA GETÚLIO VARGAS QUADRA 
22, que será mantida integralmente pelo ADOTANTE, que será responsável pela preservação e manutenção 
da área e seus equipamentos, custeados com recursos próprios conforme o disposto no Art. 3º da Lei 
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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: 09/01/19, de acordo com o parágrafo único do art. 61 da Lei Federal 
nº 8.666/93.

TERMO DE COOPERAÇÃO PARA ADOAÇÃO DA PRAÇA DANIELA SMITH COUBE GOBBI - 
PROCESSO Nº 60.739/14 – MUNICÍPIO DE BAURU (SEMMA) – ADOTANTE: EMPRESA AIELLO 
URBANISMO LTDA - OBJETO: Constitui objeto do presente termo, a ADOÇÃO DA PRAÇA DANIELA 
SMITH COUBE GOBBI, LOCALIZADA NA AVENIDA GETÚLIO VARGAS QUADRA 25 ESQUINA 
COM A AVENIDA AFFONSO JOSÉ AIELLO (ROTATÓRIA), que será mantida integralmente pelo 
ADOTANTE, que será responsável pela preservação e manutenção da área e seus equipamentos, custeados 
com recursos próprios conforme o disposto no Art. 3º da Lei 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: 09/01/19, de acordo com 
o parágrafo único do art. 61 da Lei Federal nº 8.666/93.

TERMO DE COOPERAÇÃO PARA ADOAÇÃO DE PRAÇA - PROCESSO Nº 76.980/18 – 
MUNICÍPIO DE BAURU (SEMMA) – ADOTANTE: EMPRESA FRANZOLIN INCORPORADORA 
LTDA - OBJETO: Constitui objeto do presente termo, a ADOÇÃO DA PRAÇA LOCALIZADA 
ENTRE AS RUAS JOSÉ CARA QUADRA 2, AUGUSTA KARG QUADRA 2 E JOSÉ ANTONIO 
BRAGA QUADRA 01, PMB 02/0760/001, NA VILA AVIAÇÃO, que será mantida integralmente pelo 
ADOTANTE, que será responsável pela preservação e manutenção da área e seus equipamentos, custeados 
com recursos próprios conforme o disposto no Art. 3º da Lei 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: 10/01/19, de acordo com 
o parágrafo único do art. 61 da Lei Federal nº 8.666/93.

Secretaria de Planejamento
Letícia Rocco Kirchner

Secretária
E D I T A L

DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO – COMÉRCIO

COMUNICADO – OFÍCIO Nº 1134/2018
Conforme solicitação feita no processo 76797/2018, informamos a Srª Doralice de Jesus Milaneze, que a 
atividade em questão sito à Rua Manoel Bento Cruz qd 9 - Centro, a empresa foi vistoriada e notificada. Isto 
posto, acompanharemos o respectivo local, sendo que as demais providências e penalidades serão adotadas 
dentro das legislações municipais vigentes. (responsável não encontrado).

COMUNICADO – OFÍCIO Nº 1135/2018
Conforme solicitação feita no processo 68286/2018, informamos ao Sr. Igor Teixeira Nunes Fernandes, a 
notificação nº 26500/2018 foi cancelada e a notificação nº 23600/2018 será arquivada, junto ao processo, 
diante da apresentação  do Certificado de Licenciamento Integrado. (responsável não encontrado).

NOTIFICAÇÃO – OFÍCIO Nº 1083/2018
Referente o processo 46147/2018, notificamos, o Sr Ewerson Antonio dos Santos, para que no prazo 
de 05 (cinco) dias, contados da publicação deste, apresente o Certificado de Licenciamento Integrado 
mediante o cadastro em VRE, notificação nº 26641/2018, sob pena de INTERDIÇÃO e demais sanções 
administrativas cabíveis.(responsável não encontrado).

NOTIFICAÇÃO – OFÍCIO Nº 1037/2018
Referente o processo 18429/2015, notificamos, a Srª Gabriela Marcelino Prado, para que no prazo de 10 
(dez) dias, contados a partir da publicação deste, compareça à Secretaria do Planejamento, localizada na 
Avenida Nuno de Assis nº 14-60, 1º andar, para tratar de assunto referente ao Certificado de Licenciamento 
Integrado. Favor falar com o responsável pela Seção de Fiscalização de Comércio da Secretaria de 
Planejamento. Informamos que esta Secretaria funciona de Segunda a Sexta-Feira, das 8:00h às 12:00h e 
das 14:00h às 16:00h.(responsável não encontrado)

COMUNICADO – OFÍCIO Nº 1070/2018
Conforme solicitação feita no processo 74316/2018, comunicamos a Srª Denise Lopes Costa, que não há 
emissão de autorização para qualquer atividade de permissionário/ambulante até a regulamentação da nova 
lei.(responsável não encontrado).

COMUNICADO – OFÍCIO Nº 19/2019
Conforme solicitação feita no processo 21386/2018, informamos ao requerente anônimo, que o 
estabelecimento em questão à Rua Madre Clélia, qd 2, foi vistoriado pela Fiscalização e notificado. Isto 
posto, acompanharemos o respectivo local, sendo que as demais providências e penalidades serão adotadas 
dentro das legislações municipais vigentes.(responsável não encontrado).

DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

AUTO DE INFRAÇÃO - MULTA Nº 29/18
Aos quatro dias do mês de outubro de dois mil e dezoito às 10:30 horas ,à AVENIDA GETULIO VARGAS, 
6-50 VILA GUEDES DE AZEVEDO, Bauru/SP, verificando que a Srª  Ana Maria Gonçalves Pimentel, 
conforme Edoc 45709/2017, não apresentou a regularização da edificação do imóvel. Infringindo assim, o 
disposto na Lei 7028/17 e no Decreto nº 13711/18, ART 2º, parágrafo único, dando cumprimento ao artigo 
57º, inciso I da Lei 7028/17, lavramos o presente auto de infração, impondo-lhe a multa de R$ 400,00 
(quatrocentos reais). (Responsável não encontrado).

AUTO DE INFRAÇÃO - MULTA Nº 12/18
Aos cinco dias do mês de dezembro de dois mil e dezoito às 10:40 horas,à RUA ELZA MADUREIRA 
CARDOSO,0-0 PTL26 27 28 29 30 31 Q 85, QUINTA DA BELA OLINDA, Bauru/SP, verificando que 
Pagani Comercio Administração e Urbanismo, conforme Proc 73893/2018, não apresentou a regularização 
da edificação do imóvel. Infringindo assim, o disposto na Lei 7028/17 e no Decreto nº 13711/18, ART 2º, 
parágrafo único, dando cumprimento ao artigo 57º, inciso II da Lei 7028/17, lavramos o presente auto de 
infração, impondo-lhe a multa de R$ 400,00 (quatrocentos reais). (Responsável não encontrado).

AUTO DE INFRAÇÃO - MULTA Nº 08/18
Aos vinte e nove dias do mês de novembro de dois mil e dezoito às 10:00 horas, à RUA CARLOS 
LINARES RODA, 4-0 L 23 Q B OLINDA RELOTEADA, Bauru/SP, verificando que  Pagani Comercio 
Administração e Urbanismo, conforme Proc. 67675/2015, não apresentou a regularização da edificação do 
imóvel. Infringindo assim, o disposto na Lei 7028/17 e no Decreto nº 13711/18, ART 2º, parágrafo único, 
dando cumprimento ao artigo 57º, inciso I da Lei 7028/17, lavramos o presente auto de infração, impondo-
lhe a multa de R$ 400,00 (quatrocentos reais). (Responsável não encontrado).

AUTO DE INFRAÇÃO - MULTA Nº 09/18
Aos vinte e nove dias do mês de novembro de dois mil e dezoito às 9:00 horas ,à RUA PEDRO MIGUEL, 
1-31 PL Q 90 QUINTA DA BELA OLINDA, Bauru/SP, verificando que Cristiane Industria e Comercio 
Limitada, conforme Proc 3712/2018, não apresentou a regularização da edificação do imóvel. Infringindo 
assim, o disposto na Lei 7028/17 e no Decreto nº 13711/18, ART 2º, parágrafo único, dando cumprimento 
ao artigo 57º, inciso II da Lei 7028/17, lavramos o presente auto de infração, impondo-lhe a multa de R$ 
400,00 (quatrocentos reais). (Responsável não encontrado).

NOTIFICAÇÃO
Referente processo 46430/2014, sob ofício nº 05/19, notificamos ao Espólio Marina Garroux Sampaio, 
do indeferimento do recurso, pois a área encontra-se em perímetro urbano e deve ter o passeio público 
construído, sujeito a penalidades e demais sanções cabíveis. (responsável não localizado).

Secretaria de Saúde
José Eduardo Fogolin Passos

Secretário
DIVISÃO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCES INTERESSADO N°/SÉRIE
79894/18 RUMO MALHA OESTE S/A 04910/F-1
67339/18 ANA CLAUDIA COLOMBO 04431/F-1
73271/18 IDALINA DE FATIMA BERNARDO DE OLIVEIRA 002410/F-1

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
70579/18 GINO PAULUCCI JUNIOR 15565/E-1
69916/18 MANOEL MESSIAS ALVES SANT’ANA 15564/E-1
67639/18 DAGMAR BRAGA CAMARERO 15563/E-1
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COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE MULTA:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
66855/18 JOAO CARLOS DE ALMEIDA FILHO 1899/F-1

68199/18 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO E 
GESTÃO DO PATRIMONIO DA UNIÃO EM S/P SPISPVISP 1898/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
MAURA CASTELO DO 

NASCIMENTO TB RUA ALTO JURUA QD 28 PAR – 
VANIA MARIA 4 1051 004

VANESSA HELLEN 
MARTINS BERNARDO TB RUA LIBERTO RESTA QD 1 

IMPAR – PQ JARAGUA 4 1313 011
VANESSA HELLEN 

MARTINS BERNARDO TB RUA LIBERTO RESTA QD 1 
IMPAR – PQ JARAGUA 4 1313 035

VANESSA HELLEN 
MARTINS BERNARDO TB RUA LIBERTO RESTA QD 1 

IMPAR – PQ JARAGUA 4 1313 012
ANTONIA MARTINS 

PALMIERO TB RUA LIBERTO RESTA QD 1 
IMPAR – PQ JARAGUA 4 1313 005

SANTA SIQUEIRA 
COUTINHO TB RUA LIBERTO RESTA QD 1 

IMPAR – PQ JARAGUA 4 1313 004

FATIMA MARIA DA SILVA TB
AV GABRIEL RABELO DE 

ANDRADE ANTIGO N° 9-35 – PQ 
JARAGUA

4 1325 032

SOCIEDADE DE 
PROTEÇÃO A 

MATERNIDADE E A 
CRIANÇA

TB
RUA FRANCISCO DEOGRACIAS 

RECHE QD 5 PAR – PQ 
JARAGUA

4 1284 009

SOCIEDADE DE 
PROTEÇÃO A 

MATERNIDADE E A 
CRIANÇA

TB
RUA ARNALDO RODRIGUES 

DE MENEZES QD 18 IMPAR –PQ 
JARAGUA

4 1284 006

SOCIEDADE DE 
PROTEÇÃO A 

MATERNIDADE E A 
CRIANÇA

TB
RUA ARNALDO RODRIGUES DE 

MENEZES ANTIGO N°18-125 – 
PQ JARAGUA

4 1285 004

SOCIEDADE DE 
PROTEÇÃO A 

MATERNIDADE E A 
CRIANÇA

TB
RUA ARNALDO RODRIGUES 

DE MENEZES QD 18 IMPAR –PQ 
JARAGUA

4 1285 005

BENEDITO PEREIRA DOS 
SANTOS TB AV GABRIEL RABELO DE 

ANDRADE – PQ JARAGUA 4 1326 006
SILVIA REGINA DA SILVA 

SANTOS TB RUA MIGUEL SIMÃO QD 2 PAR 
– PQ JARAGUA 4 1325 021

ARIOVALDO DE 
ALMEIDA TB RUA LIBERTO RESTA QD 2 

IMPAR – PQ JARAGUA 4 1314 001

ADELINO CARDOSO QR RUA ANTONIA FABIANO QD 2 
PAR – PQ JARAGUA 4 1309 013

RICARDO FIGUEIREDO TB RUA ALAMEDA BRILHANTE QD 
2 PAR – PQ JARAGUA 4 1309 022

OSMAR DONEDA FILHO TBM
MARCIO CAMPOS DA SILVA 

QD 10 IMPAR – PQ SANTA 
EDWIRGES

4 1214 038

OSMAR DONEDA FILHO TBM RUA ALAMEDA ACROPOLE QD 
10 IMPAR – SANTA EDWIRGES 4 1214 024

ALBERTO FARHA TB RUA ALAMEDA ALTAIR QD 2 – 
SANTA EDWIRGES 4 1214 034

ALEX APARECIDO 
MARCOLINO DE MARIA TB RUA ALAMEDA ALTAIR QD 2 – 

SANTA EDWIRGES 4 1214 047
ALEX APARECIDO 

MARCOLINO DE MARIA TB RUA LUCIENE AVALLONE QD 
2 – PQ JARAGUA 4 1214 019

DANIELA KIYOMI KAGE TB RUA LUCIENE AVALLONE QD 
2 – PQ JARAGUA 4 1214 011

SAULO VIEIRA RAMOS TBM RUA LUCIENE AVALLONE QD 
2 – PQ JARAGUA 4 1214 005

JOAQUIM ARAUJO 
SOUZA TBM

AV GABRIEL RABELLO DE 
ANDRADE QD 3 PAR – PQ 

JARAGUA
4 1313 031

JOAQUIM ARAUJO 
SOUZA TBM

AV GABRIEL RABELLO DE 
ANDRADE QD 3 PAR – PQ 

JARAGUA
4 1313 025

RAFAEL AUGUSTO 
VIEIRA TB RUA BENEDITO LEITE DE 

BRITO QD 4 PAR – PQ JARAGUA 4 1313 033
RAFAEL AUGUSTO 

VIEIRA TB RUA BENEDITO LEITE DE 
BRITO QD 4 PAR – PQ JARAGUA 4 1313 013

EDMAR RODRIGO 
MACHADO TB RUA LIBERTO RESTO QD 1 

IMPAR – PQ JARAGUA 4 1313 036
JOAO PARREIRA 

NEGOCIOS 
IMOBILIARIOS LTDA

TB RUA MARCELINO GRANHA QD 
2 IMPAR – PQ JARAGUA 4 1306 029

APARECIDO BISPO TB RUA LIBERTO RESTA QD 2 PAR 
– PQ JARAGUA 4 1311 021

HELEN ANDRESA 
VALERIANO SILVA TB RUA WALDEMAR FABRIS QD 2 

IMPAR – PQ JARAGUA 4 1310 013
MARIA CRISTINA 

CESARIO FELISBERTO TBM RUA LIBERTO RESTA QD 2 PAR 
– PQ JARAGUA 4 1311 018

IRACEMA VOZ PEREIRA TB
AV GABRIEL RABELLO DE 
ANDRADE QD 4 PAR – PQ 

JARAGUA
4 1314 005

PAULO HIRT TBM RUA ALAMEDA PLUTÃO QD 10 
PAR – PQ JARAGUA 4 1212 015

VIGILATO DE MATOS TB RUA MARCELINO GRANHA QD 
2 IMPAR – PQ JARAGUA 4 1306 026

ARQUIVAMENTO DE NOTIFICAÇÃO:
PROPRIETARIO ENDEREÇO LOCAL NOTIFICADO SETOR QUADRA LOTE

TOTAL IMOVEIS LTDA TB RUA YOICHI OGIHARA QD 2 
IMPAR - JARAGUA 4 1269 037

TOTAL IMOVEIS LTDA TB RUA YOICHI OGIHARA QD 2 
IMPAR - JARAGUA 4 1269 036

TOTAL IMOVEIS LTDA TB RUA YOICHI OGIHARA QD 2 
IMPAR - JARAGUA 4 1269 011

ROBERTO DE MEIRA 
BRAGA TB

RUA PROF ANTONIO GUEDES 
DE AZEVEDO QD 18 PAR – V 

INDUSTRIAL
5 0095 007

ESPOLIO DE BENEDITA 
PIUVIZAN CASTILHO TB RUA ALAMEDA LICURGO QD 1 

IMPAR – SANTA EDWIRGES 4 1189 020

DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – SEÇÃO DE PRODUTOS DE INTERESSE À SAÚDE

PUBLICAÇÃO DE: 18.01.2019 a 21.01.2019

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA:
PROCESSO INTERESSADO Nº./SÉRIE
76939/2018 MARINHO & MARINHO DROGARIA LTDA ME 21590/E-1

NOTIFICAÇÃO
FICA A EMPRESA STARMED ARTIGOS MÉDICOS E HOSPÍTALARES LTDA, NOTIFICADA 
DA DECISÃO PROFERIDA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.239/17 QUE APLICOU À 
EMPRESA A SANÇÃO PREVISTA NO EDITAL, NA CLÁUSULA OITAVA DA ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS SMS N° 194/17, E NOS ARTIGOS 86 E 87, DA LEI FEDERAL N° 8.666, DE 21 DE JUNHO 
DE 1.993 CONSISTENTE NA PENALIDADE DE MULTA MORATÓRIA NO VALOR DE R$ 563,30 
(QUINHENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E TRINTA CENTAVOS), QUE SERÁ COMPENSADA, 
SE POSSÍVEL, DOS VALORES DEVIDOS À EMPRESA. NÃO HAVENDO CRÉDITOS DISPONÍVEIS 
A FAVOR DA EMPRESA, O VALOR DEVERÁ SER RECOLHIDO AOS COFRES MUNICIPAIS, 
JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS, NO PRAZO DE 20 (VINTE) 
DIAS, CONTADOS DO RECEBIMENTO DESTA. NÃO HAVENDO O PAGAMENTO, O VALOR 
SERÁ COBRADO JUDICIALMENTE.

BAURU, 17 DE JANEIRO DE 2.019.
JOSÉ EDUARDO FOGOLIN PASSOS

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATOS
CONTRATO Nº 9.193/18 - PROCESSO Nº 53.256/17 - (E-doc. nº 86.245/18) - CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU - CONTRATADA: CELSO BERTOLUCI BOTUCATU - ME – OBJETO: A 
CONTRATADA, obriga-se nos termos de sua proposta devidamente anexada ao Processo Administrativo 
nº 53.256/17, a prestar ao CONTRATANTE O SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 60,68 
METROS QUADRADOS DE PERSIANAS com fornecimento de todo material necessário, melhor 
descritos no Anexo I do Edital SMS nº 348/17. – PRAZO: 12 meses – VALOR TOTAL: R$ 8.622,43 - 
MODALIDADE: Pregão Presencial SMS nº 55/17 – PROPONENTES: 01 - ASSINATURA: 28/12/18.

Seção III
Editais

AVISOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 610/2018 - PROCESSO Nº 14.906/2018 - CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU – CONTRATADA: DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA 
ME – Interessada: Secretarias Municipais de Administração, de Cultura, de Finanças, de Educação, de 
Bem Estar Social, de Administrações Regionais, de Saúde, de Meio Ambiente, de Obras, de Planejamento, 
de Agricultura e Abastecimento, de Esportes e Lazer, o Gabinete do Prefeito, Departamento de Água e 
Esgoto de Bauru – DAE e Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru – Emdurb, 
cujas especificações estão indicadas no anexo I do Edital nº 349/18 - do Processo Administrativo n.º 
14.906/18, mediante emissão de Notas de Empenho e conforme termos de sua proposta devidamente 
anexada ao processo administrativo e preços abaixo consignados:
LOTE 1 – CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTINA COM BIQUEIRA PLÁSTICA – COTA 
RESERVADA.
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ITEM UNID.
QTD. 

Estimada 
Anual

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS MARCA E C.A P. UNIT. R$

01 Par 3

Descrição: Calçado de Segurança, 
tipo botina, confeccionada em couro 

hidrofugado ou microfibra, COR 
PRETO, com biqueira de plástico 

para conformação, dorso acolchoado, 
fechamento em elásticos laterais, 

solado em poliuretano bidensidade 
injetado diretamente no cabedal, forro 
do cano em poliéster ou nylon dublado 

com manta, forro da gáspea interno 
em não tecido, palmilha de montagem 

de não tecido costurada no sistema 
strobel, sobrepalmilha com tratamento 
antimicrobiano em EVA, número 34. 
Aprovado para: Proteção dos pés do 
usuário contra risco de natureza leve e 
contra agentes abrasivos e escoriantes.

MARLUVAS 
CA 35841 R$ 69,00

02 Par 3

Descrição: Calçado de Segurança, 
tipo botina, confeccionada em couro 

hidrofugado ou microfibra, COR 
PRETO, com biqueira de plástico 

para conformação, dorso acolchoado, 
fechamento em elásticos laterais, 

solado em poliuretano bidensidade 
injetado diretamente no cabedal, forro 
do cano em poliéster ou nylon dublado 

com manta, forro da gáspea interno 
em não tecido, palmilha de montagem 

de não tecido costurada no sistema 
strobel, sobrepalmilha com tratamento 
antimicrobiano em EVA, número 35. 
Aprovado para: Proteção dos pés do 
usuário contra risco de natureza leve e 
contra agentes abrasivos e escoriantes.

MARLUVAS 
CA 35841 R$ 69,00

03 Par 6

Descrição: Calçado de Segurança, 
tipo botina, confeccionada em couro 

hidrofugado ou microfibra, COR 
PRETO, com biqueira de plástico 

para conformação, dorso acolchoado, 
fechamento em elásticos laterais, 

solado em poliuretano bidensidade 
injetado diretamente no cabedal, forro 
do cano em poliéster ou nylon dublado 

com manta, forro da gáspea interno 
em não tecido, palmilha de montagem 

de não tecido costurada no sistema 
strobel, sobrepalmilha com tratamento 
antimicrobiano em EVA, número 36. 
Aprovado para: Proteção dos pés do 
usuário contra risco de natureza leve e 
contra agentes abrasivos e escoriantes.

MARLUVAS 
CA 35841 R$ 69,00

04 Par 7

Descrição: Calçado de Segurança, 
tipo botina, confeccionada em couro 

hidrofugado ou microfibra, COR 
PRETO, com biqueira de plástico 

para conformação, dorso acolchoado, 
fechamento em elásticos laterais, 

solado em poliuretano bidensidade 
injetado diretamente no cabedal, forro 
do cano em poliéster ou nylon dublado 

com manta, forro da gáspea interno 
em não tecido, palmilha de montagem 

de não tecido costurada no sistema 
strobel, sobrepalmilha com tratamento 
antimicrobiano em EVA, número 37. 
Aprovado para: Proteção dos pés do 
usuário contra risco de natureza leve e 
contra agentes abrasivos e escoriantes.

MARLUVAS 
CA 35841 R$ 69,00

05 Par 14

Descrição: Calçado de Segurança, 
tipo botina, confeccionada em couro 

hidrofugado ou microfibra, COR 
PRETO, com biqueira de plástico 

para conformação, dorso acolchoado, 
fechamento em elásticos laterais, 

solado em poliuretano bidensidade 
injetado diretamente no cabedal, forro 
do cano em poliéster ou nylon dublado 

com manta, forro da gáspea interno 
em não tecido, palmilha de montagem 

de não tecido costurada no sistema 
strobel, sobrepalmilha com tratamento 
antimicrobiano em EVA, número 38. 
Aprovado para: Proteção dos pés do 
usuário contra risco de natureza leve e 
contra agentes abrasivos e escoriantes.

MARLUVAS 
CA 35841 R$ 69,00

06 Par 28

Descrição: Calçado de Segurança, 
tipo botina, confeccionada em couro 

hidrofugado ou microfibra, COR 
PRETO, com biqueira de plástico 

para conformação, dorso acolchoado, 
fechamento em elásticos laterais, solado 

em poliuretano bidensidade injetado 
diretamente no cabedal, forro do cano 

em poliéster ou nylon dublado com 
manta, forro da gáspea interno em 
não tecido, palmilha de montagem 
de não tecido costurada no sistema 

strobel, sobrepalmilha com tratamento 
antimicrobiano em EVA, número 39. 
Aprovado para: Proteção dos pés do 
usuário contra risco de natureza leve 

e contra agentes abrasivos e escoriantes.

MARLUVAS CA 
35841 R$ 69,00

07 Par 45

Descrição: Calçado de Segurança, 
tipo botina, confeccionada em couro 

hidrofugado ou microfibra, COR 
PRETO, com biqueira de plástico 

para conformação, dorso acolchoado, 
fechamento em elásticos laterais, solado 

em poliuretano bidensidade injetado 
diretamente no cabedal, forro do cano 

em poliéster ou nylon dublado com 
manta, forro da gáspea interno em 
não tecido, palmilha de montagem 
de não tecido costurada no sistema 

strobel, sobrepalmilha com tratamento 
antimicrobiano em EVA, número 40. 
Aprovado para: Proteção dos pés do 
usuário contra risco de natureza leve 

e contra agentes abrasivos e escoriantes.

MARLUVAS CA 
35841 R$ 69,00

08 Par 41

Descrição: Calçado de Segurança, 
tipo botina, confeccionada em couro 

hidrofugado ou microfibra, COR 
PRETO, com biqueira de plástico 

para conformação, dorso acolchoado, 
fechamento em elásticos laterais, solado 

em poliuretano bidensidade injetado 
diretamente no cabedal, forro do cano 

em poliéster ou nylon dublado com 
manta, forro da gáspea interno em 
não tecido, palmilha de montagem 
de não tecido costurada no sistema 

strobel, sobrepalmilha com tratamento 
antimicrobiano em EVA, número 41. 
Aprovado para: Proteção dos pés do 
usuário contra risco de natureza leve 

e contra agentes abrasivos e escoriantes.

MARLUVAS CA 
35841 R$ 69,00

09 Par 42

Descrição: Calçado de Segurança, 
tipo botina, confeccionada em couro 

hidrofugado ou microfibra, COR 
PRETO, com biqueira de plástico 

para conformação, dorso acolchoado, 
fechamento em elásticos laterais, solado 

em poliuretano bidensidade injetado 
diretamente no cabedal, forro do cano 

em poliéster ou nylon dublado com 
manta, forro da gáspea interno em 
não tecido, palmilha de montagem 
de não tecido costurada no sistema 

strobel, sobrepalmilha com tratamento 
antimicrobiano em EVA, número 42. 
Aprovado para: Proteção dos pés do 
usuário contra risco de natureza leve 

e contra agentes abrasivos e escoriantes.

MARLUVAS CA 
35841 R$ 69,00

10 Par 23

Descrição: Calçado de Segurança, 
tipo botina, confeccionada em couro 

hidrofugado ou microfibra, COR 
PRETO, com biqueira de plástico 

para conformação, dorso acolchoado, 
fechamento em elásticos laterais, 

solado em poliuretano bidensidade 
injetado diretamente no cabedal, 

forro do cano em poliéster ou nylon 
dublado com manta, forro da gáspea 
interno em não tecido, palmilha de 
montagem de não tecido costurada 
no sistema strobel, sobrepalmilha 

com tratamento antimicrobiano em 
EVA, número 43. Aprovado para: 
Proteção dos pés do usuário contra 

risco de natureza leve e contra 
agentes abrasivos e escoriantes.

MARLUVAS 
CA 35841 R$ 69,00
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11 Par 16

Descrição: Calçado de Segurança, 
tipo botina, confeccionada em couro 

hidrofugado ou microfibra, COR 
PRETO, com biqueira de plástico 

para conformação, dorso acolchoado, 
fechamento em elásticos laterais, 

solado em poliuretano bidensidade 
injetado diretamente no cabedal, forro 
do cano em poliéster ou nylon dublado 

com manta, forro da gáspea interno 
em não tecido, palmilha de montagem 

de não tecido costurada no sistema 
strobel, sobrepalmilha com tratamento 
antimicrobiano em EVA, número 44. 
Aprovado para: Proteção dos pés do 
usuário contra risco de natureza leve e 
contra agentes abrasivos e escoriantes.

MARLUVAS 
CA 35841

R$ 69,00

12 Par 9

Descrição: Calçado de Segurança, 
tipo botina, confeccionada em couro 

hidrofugado ou microfibra, COR 
PRETO, com biqueira de plástico 

para conformação, dorso acolchoado, 
fechamento em elásticos laterais, 

solado em poliuretano bidensidade 
injetado diretamente no cabedal, forro 
do cano em poliéster ou nylon dublado 

com manta, forro da gáspea interno 
em não tecido, palmilha de montagem 

de não tecido costurada no sistema 
strobel, sobrepalmilha com tratamento 
antimicrobiano em EVA, número 45. 
Aprovado para: Proteção dos pés do 
usuário contra risco de natureza leve e 
contra agentes abrasivos e escoriantes.

MARLUVAS 
CA 35841

R$ 69,00

LOTE 2 – CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTINA COM BIQUEIRA PLÁSTICA – COTA 
PRINCIPAL.

ITEM UNID.
QTD. 

Estimada 
Anual

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS
MARCA E 

C.A
P. UNIT. R$

01 Par 16

Descrição: Calçado de Segurança, 
tipo botina, confeccionada em couro 

hidrofugado ou microfibra, COR 
PRETO, com biqueira de plástico 

para conformação, dorso acolchoado, 
fechamento em elásticos laterais, solado 

em poliuretano bidensidade injetado 
diretamente no cabedal, forro do cano 

em poliéster ou nylon dublado com 
manta, forro da gáspea interno em 
não tecido, palmilha de montagem 
de não tecido costurada no sistema 

strobel, sobrepalmilha com tratamento 
antimicrobiano em EVA, número 34. 
Aprovado para: Proteção dos pés do 
usuário contra risco de natureza leve e 
contra agentes abrasivos e escoriantes.

MARLUVAS 
CA 35841

R$ 69,00

02 Par 23

Descrição: Calçado de Segurança, 
tipo botina, confeccionada em couro 

hidrofugado ou microfibra, COR 
PRETO, com biqueira de plástico 

para conformação, dorso acolchoado, 
fechamento em elásticos laterais, solado 

em poliuretano bidensidade injetado 
diretamente no cabedal, forro do cano 

em poliéster ou nylon dublado com 
manta, forro da gáspea interno em 
não tecido, palmilha de montagem 
de não tecido costurada no sistema 

strobel, sobrepalmilha com tratamento 
antimicrobiano em EVA, número 35. 
Aprovado para: Proteção dos pés do 
usuário contra risco de natureza leve e 
contra agentes abrasivos e escoriantes.

MARLUVAS 
CA 35841

R$ 69,00

03 Par 37

Descrição: Calçado de Segurança, 
tipo botina, confeccionada em couro 

hidrofugado ou microfibra, COR 
PRETO, com biqueira de plástico 

para conformação, dorso acolchoado, 
fechamento em elásticos laterais, solado 

em poliuretano bidensidade injetado 
diretamente no cabedal, forro do cano 

em poliéster ou nylon dublado com 
manta, forro da gáspea interno em 
não tecido, palmilha de montagem 
de não tecido costurada no sistema 

strobel, sobrepalmilha com tratamento 
antimicrobiano em EVA, número 36. 
Aprovado para: Proteção dos pés do 
usuário contra risco de natureza leve e 
contra agentes abrasivos e escoriantes.

MARLUVAS 
CA 35841 R$ 69,00

04 Par 43

Descrição: Calçado de Segurança, 
tipo botina, confeccionada em couro 

hidrofugado ou microfibra, COR 
PRETO, com biqueira de plástico 

para conformação, dorso acolchoado, 
fechamento em elásticos laterais, solado 

em poliuretano bidensidade injetado 
diretamente no cabedal, forro do cano 

em poliéster ou nylon dublado com 
manta, forro da gáspea interno em 
não tecido, palmilha de montagem 
de não tecido costurada no sistema 

strobel, sobrepalmilha com tratamento 
antimicrobiano em EVA, número 37. 
Aprovado para: Proteção dos pés do 
usuário contra risco de natureza leve e 
contra agentes abrasivos e escoriantes.

MARLUVAS 
CA 35841 R$ 69,00

05 Par 78

Descrição: Calçado de Segurança, 
tipo botina, confeccionada em couro 

hidrofugado ou microfibra, COR 
PRETO, com biqueira de plástico 

para conformação, dorso acolchoado, 
fechamento em elásticos laterais, solado 

em poliuretano bidensidade injetado 
diretamente no cabedal, forro do cano 

em poliéster ou nylon dublado com 
manta, forro da gáspea interno em 
não tecido, palmilha de montagem 
de não tecido costurada no sistema 

strobel, sobrepalmilha com tratamento 
antimicrobiano em EVA, número 38. 
Aprovado para: Proteção dos pés do 
usuário contra risco de natureza leve e 
contra agentes abrasivos e escoriantes.

MARLUVAS 
CA 35841 R$ 69,00

06 Par 164

Descrição: Calçado de Segurança, 
tipo botina, confeccionada em couro 

hidrofugado ou microfibra, COR 
PRETO, com biqueira de plástico 

para conformação, dorso acolchoado, 
fechamento em elásticos laterais, solado 

em poliuretano bidensidade injetado 
diretamente no cabedal, forro do cano 

em poliéster ou nylon dublado com 
manta, forro da gáspea interno em 
não tecido, palmilha de montagem 
de não tecido costurada no sistema 

strobel, sobrepalmilha com tratamento 
antimicrobiano em EVA, número 39. 
Aprovado para: Proteção dos pés do 
usuário contra risco de natureza leve e 
contra agentes abrasivos e escoriantes.

MARLUVAS 
CA 35841 R$ 69,00

07 Par 272

Descrição: Calçado de Segurança, 
tipo botina, confeccionada em couro 

hidrofugado ou microfibra, COR 
PRETO, com biqueira de plástico 

para conformação, dorso acolchoado, 
fechamento em elásticos laterais, solado 

em poliuretano bidensidade injetado 
diretamente no cabedal, forro do cano 

em poliéster ou nylon dublado com 
manta, forro da gáspea interno em 
não tecido, palmilha de montagem 
de não tecido costurada no sistema 

strobel, sobrepalmilha com tratamento 
antimicrobiano em EVA, número 40. 
Aprovado para: Proteção dos pés do 
usuário contra risco de natureza leve e 
contra agentes abrasivos e escoriantes.

MARLUVAS 
CA 35841

R$ 69,00
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08 Par 255

Descrição: Calçado de Segurança, 
tipo botina, confeccionada em couro 

hidrofugado ou microfibra, COR 
PRETO, com biqueira de plástico 

para conformação, dorso acolchoado, 
fechamento em elásticos laterais, solado 

em poliuretano bidensidade injetado 
diretamente no cabedal, forro do cano 

em poliéster ou nylon dublado com 
manta, forro da gáspea interno em 
não tecido, palmilha de montagem 
de não tecido costurada no sistema 

strobel, sobrepalmilha com tratamento 
antimicrobiano em EVA, número 41. 
Aprovado para: Proteção dos pés do 
usuário contra risco de natureza leve e 
contra agentes abrasivos e escoriantes.

MARLUVAS 
CA 35841 R$ 69,00

09 Par 252

Descrição: Calçado de Segurança, 
tipo botina, confeccionada em couro 

hidrofugado ou microfibra, COR 
PRETO, com biqueira de plástico 

para conformação, dorso acolchoado, 
fechamento em elásticos laterais, solado 

em poliuretano bidensidade injetado 
diretamente no cabedal, forro do cano 

em poliéster ou nylon dublado com 
manta, forro da gáspea interno em 
não tecido, palmilha de montagem 
de não tecido costurada no sistema 

strobel, sobrepalmilha com tratamento 
antimicrobiano em EVA, número 42. 
Aprovado para: Proteção dos pés do 
usuário contra risco de natureza leve e 
contra agentes abrasivos e escoriantes.

MARLUVAS 
CA 35841 R$ 69,00

10 Par 144

Descrição: Calçado de Segurança, 
tipo botina, confeccionada em couro 

hidrofugado ou microfibra, COR 
PRETO, com biqueira de plástico 

para conformação, dorso acolchoado, 
fechamento em elásticos laterais, solado 

em poliuretano bidensidade injetado 
diretamente no cabedal, forro do cano 

em poliéster ou nylon dublado com 
manta, forro da gáspea interno em 
não tecido, palmilha de montagem 
de não tecido costurada no sistema 

strobel, sobrepalmilha com tratamento 
antimicrobiano em EVA, número 43. 
Aprovado para: Proteção dos pés do 
usuário contra risco de natureza leve e 
contra agentes abrasivos e escoriantes.

MARLUVAS 
CA 35841 R$ 69,00

11 Par 96

Descrição: Calçado de Segurança, 
tipo botina, confeccionada em couro 

hidrofugado ou microfibra, COR 
PRETO, com biqueira de plástico 

para conformação, dorso acolchoado, 
fechamento em elásticos laterais, solado 

em poliuretano bidensidade injetado 
diretamente no cabedal, forro do cano 

em poliéster ou nylon dublado com 
manta, forro da gáspea interno em 
não tecido, palmilha de montagem 
de não tecido costurada no sistema 

strobel, sobrepalmilha com tratamento 
antimicrobiano em EVA, número 44. 
Aprovado para: Proteção dos pés do 
usuário contra risco de natureza leve e 
contra agentes abrasivos e escoriantes.

MARLUVAS 
CA 35841 R$ 69,00

12 Par 55

Descrição: Calçado de Segurança, 
tipo botina, confeccionada em couro 

hidrofugado ou microfibra, COR 
PRETO, com biqueira de plástico 

para conformação, dorso acolchoado, 
fechamento em elásticos laterais, solado 

em poliuretano bidensidade injetado 
diretamente no cabedal, forro do cano 

em poliéster ou nylon dublado com 
manta, forro da gáspea interno em 
não tecido, palmilha de montagem 
de não tecido costurada no sistema 

strobel, sobrepalmilha com tratamento 
antimicrobiano em EVA, número 45. 
Aprovado para: Proteção dos pés do 
usuário contra risco de natureza leve e 
contra agentes abrasivos e escoriantes.

MARLUVAS 
CA 35841 R$ 69,00

PRAZO: 01 ano –– MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2018 – ASSINATURA: 
28/12/2018 – VALIDADE: 27/12/2019.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 612/2018 - PROCESSO Nº 14.906/2018 - CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU – CONTRATADA: ROBERTA MARTINS DA SILVA ME – Interessada: 
Secretarias Municipais de Administração, de Cultura, de Finanças, de Educação, de Bem Estar Social, de 
Administrações Regionais, de Saúde, de Meio Ambiente, de Obras, de Planejamento, de Agricultura e 
Abastecimento, de Esportes e Lazer, o Gabinete do Prefeito, Departamento de Água e Esgoto de Bauru – 
DAE e Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru – Emdurb, cujas especificações 
estão indicadas no anexo I do Edital nº 349/18 - do Processo Administrativo n.º 14.906/18, mediante 
emissão de Notas de Empenho e conforme termos de sua proposta devidamente anexada ao processo 
administrativo e preços abaixo consignados:
LOTE 7 – CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO SAPATO – LOTE EXCLUSIVO

ITEM UNID.
QTD. 

Estimada 
Anual

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS MARCA E C.A P. UNIT. R$

01 Par 15

Descrição: Calçado de segurança, tipo sapato, 
confeccionado em TERMOPLÁSTICO, COR 
BRANCO, fechado na parte do calcanhar e na 

parte superior, sem biqueira; solado de borracha 
antiderrapante, resistente ao escorregamento em 
piso cerâmico, resistente ao óleo combustível, 

absorção de energia na região do salto; 
sobrepalmilha com tratamento antimicrobiano 

em EVA, atender a Norma Técnica: ABNT 
NBR ISO 20.347/15, número 34. Aprovado 

para: Proteção dos pés do usuário contra riscos 
de natureza leve, contra agentes abrasivos e 
escoriantes e contra umidade proveniente de 

operações com uso de água.

Obs.: EPI recomendado para os profissionais da 
área da Saúde e Alimentação.

BRACOL CA 
38590 R$ 60,00

02 Par 26

Descrição: Calçado de segurança, tipo sapato, 
confeccionado em TERMOPLÁSTICO, COR 
BRANCO, fechado na parte do calcanhar e na 

parte superior, sem biqueira; solado de borracha 
antiderrapante, resistente ao escorregamento em 
piso cerâmico, resistente ao óleo combustível, 

absorção de energia na região do salto; 
sobrepalmilha com tratamento antimicrobiano 

em EVA, atender a Norma Técnica: ABNT 
NBR ISO 20.347/15, número 35. Aprovado 

para: Proteção dos pés do usuário contra riscos 
de natureza leve, contra agentes abrasivos e 
escoriantes e contra umidade proveniente de 

operações com uso de água.

Obs.: EPI recomendado para os profissionais da 
área da Saúde e Alimentação.

BRACOL CA 
38590 R$ 60,00

03 Par 82

Descrição: Calçado de segurança, tipo sapato, 
confeccionado em TERMOPLÁSTICO, COR 
BRANCO, fechado na parte do calcanhar e na 

parte superior, sem biqueira; solado de borracha 
antiderrapante, resistente ao escorregamento em 
piso cerâmico, resistente ao óleo combustível, 

absorção de energia na região do salto; 
sobrepalmilha com tratamento antimicrobiano 

em EVA, atender a Norma Técnica: ABNT 
NBR ISO 20.347/15, número 36. Aprovado 

para: Proteção dos pés do usuário contra riscos 
de natureza leve, contra agentes abrasivos e 
escoriantes e contra umidade proveniente de 

operações com uso de água.

Obs.: EPI recomendado para os profissionais da 
área da Saúde e Alimentação.

BRACOL CA 
38590 R$ 60,00

04 Par 108

Descrição: Calçado de segurança, tipo sapato, 
confeccionado em TERMOPLÁSTICO, COR 
BRANCO, fechado na parte do calcanhar e na 

parte superior, sem biqueira; solado de borracha 
antiderrapante, resistente ao escorregamento em 
piso cerâmico, resistente ao óleo combustível, 

absorção de energia na região do salto; 
sobrepalmilha com tratamento antimicrobiano 

em EVA, atender a Norma Técnica: ABNT 
NBR ISO 20.347/15, número 37. Aprovado 

para: Proteção dos pés do usuário contra riscos 
de natureza leve, contra agentes abrasivos e 
escoriantes e contra umidade proveniente de 

operações com uso de água.

Obs.: EPI recomendado para os profissionais da 
área da Saúde e Alimentação.

BRACOL CA 
38590 R$ 60,00

05 Par 110

Descrição: Calçado de segurança, tipo sapato, 
confeccionado em TERMOPLÁSTICO, COR 
BRANCO, fechado na parte do calcanhar e na 

parte superior, sem biqueira; solado de borracha 
antiderrapante, resistente ao escorregamento em 
piso cerâmico, resistente ao óleo combustível, 

absorção de energia na região do salto; 
sobrepalmilha com tratamento antimicrobiano 

em EVA, atender a Norma Técnica: ABNT 
NBR ISO 20.347/15, número 38. Aprovado 

para: Proteção dos pés do usuário contra riscos 
de natureza leve, contra agentes abrasivos e 
escoriantes e contra umidade proveniente de 

operações com uso de água.

Obs.: EPI recomendado para os profissionais da 
área da Saúde e Alimentação.

BRACOL CA 
38590 R$ 60,00
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06 Par 106

Descrição: Calçado de segurança, tipo sapato, 
confeccionado em TERMOPLÁSTICO, COR 
BRANCO, fechado na parte do calcanhar e na 

parte superior, sem biqueira; solado de borracha 
antiderrapante, resistente ao escorregamento em 
piso cerâmico, resistente ao óleo combustível, 

absorção de energia na região do salto; 
sobrepalmilha com tratamento antimicrobiano 

em EVA, atender a Norma Técnica: ABNT 
NBR ISO 20.347/15, número 39. Aprovado 

para: Proteção dos pés do usuário contra riscos 
de natureza leve, contra agentes abrasivos e 
escoriantes e contra umidade proveniente de 

operações com uso de água.

Obs.: EPI recomendado para os profissionais da 
área da Saúde e Alimentação.

BRACOL CA 
38590 R$ 60,00

07 Par 102

Descrição: Calçado de segurança, tipo sapato, 
confeccionado em TERMOPLÁSTICO, COR 
BRANCO, fechado na parte do calcanhar e na 

parte superior, sem biqueira; solado de borracha 
antiderrapante, resistente ao escorregamento em 
piso cerâmico, resistente ao óleo combustível, 

absorção de energia na região do salto; 
sobrepalmilha com tratamento antimicrobiano 

em EVA, atender a Norma Técnica: ABNT 
NBR ISO 20.347/15, número 40. Aprovado 

para: Proteção dos pés do usuário contra riscos 
de natureza leve, contra agentes abrasivos e 
escoriantes e contra umidade proveniente de 

operações com uso de água. 
Obs.: EPI recomendado para os profissionais da 

área da Saúde e Alimentação.

BRACOL CA 
38590 R$ 60,00

08 Par 79

Descrição: Calçado de segurança, tipo sapato, 
confeccionado em TERMOPLÁSTICO, COR 
BRANCO, fechado na parte do calcanhar e na 

parte superior, sem biqueira; solado de borracha 
antiderrapante, resistente ao escorregamento em 
piso cerâmico, resistente ao óleo combustível, 

absorção de energia na região do salto; 
sobrepalmilha com tratamento antimicrobiano 

em EVA, atender a Norma Técnica: ABNT 
NBR ISO 20.347/15, número 41. Aprovado 

para: Proteção dos pés do usuário contra riscos 
de natureza leve, contra agentes abrasivos e 
escoriantes e contra umidade proveniente de 

operações com uso de água. 
Obs.: EPI recomendado para os profissionais da 

área da Saúde e Alimentação.

BRACOL CA 
38590 R$ 60,00

09 Par 62

Descrição: Calçado de segurança, tipo sapato, 
confeccionado em TERMOPLÁSTICO, COR 
BRANCO, fechado na parte do calcanhar e na 

parte superior, sem biqueira; solado de borracha 
antiderrapante, resistente ao escorregamento em 
piso cerâmico, resistente ao óleo combustível, 

absorção de energia na região do salto; 
sobrepalmilha com tratamento antimicrobiano 

em EVA, atender a Norma Técnica: ABNT 
NBR ISO 20.347/15, número 42. Aprovado 

para: Proteção dos pés do usuário contra riscos 
de natureza leve, contra agentes abrasivos e 
escoriantes e contra umidade proveniente de 

operações com uso de água. 
Obs.: EPI recomendado para os profissionais da 

área da Saúde e Alimentação.

BRACOL CA 
38590 R$ 60,00

10 Par 27

Descrição: Calçado de segurança, tipo sapato, 
confeccionado em TERMOPLÁSTICO, COR 
BRANCO, fechado na parte do calcanhar e na 

parte superior, sem biqueira; solado de borracha 
antiderrapante, resistente ao escorregamento em 
piso cerâmico, resistente ao óleo combustível, 

absorção de energia na região do salto; 
sobrepalmilha com tratamento antimicrobiano 

em EVA, atender a Norma Técnica: ABNT 
NBR ISO 20.347/15, número 43. Aprovado 

para: Proteção dos pés do usuário contra riscos 
de natureza leve, contra agentes abrasivos e 
escoriantes e contra umidade proveniente de 

operações com uso de água. 
Obs.: EPI recomendado para os profissionais da 

área da Saúde e Alimentação.

BRACOL CA 
38590 R$ 60,00

11 Par 11

Descrição: Calçado de segurança, tipo sapato, 
confeccionado em TERMOPLÁSTICO, COR 
BRANCO, fechado na parte do calcanhar e na 

parte superior, sem biqueira; solado de borracha 
antiderrapante, resistente ao escorregamento em 
piso cerâmico, resistente ao óleo combustível, 

absorção de energia na região do salto; 
sobrepalmilha com tratamento antimicrobiano 

em EVA, atender a Norma Técnica: ABNT 
NBR ISO 20.347/15, número 44. Aprovado 

para: Proteção dos pés do usuário contra riscos 
de natureza leve, contra agentes abrasivos e 
escoriantes e contra umidade proveniente de 

operações com uso de água. 
Obs.: EPI recomendado para os profissionais da 

área da Saúde e Alimentação.

BRACOL CA 
38590 R$ 60,00

PRAZO: 01 ano –– MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2018 – ASSINATURA: 
28/12/2018 – VALIDADE: 27/12/2019.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 614/2018 - PROCESSO Nº 14.906/2018 - CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU – CONTRATADA: MARLUVAS CALÇADOS DE SEGURANÇA LTDA 
– Interessada: Secretarias Municipais de Administração, de Cultura, de Finanças, de Educação, de Bem 
Estar Social, de Administrações Regionais, de Saúde, de Meio Ambiente, de Obras, de Planejamento, de 
Agricultura e Abastecimento, de Esportes e Lazer, o Gabinete do Prefeito, Departamento de Água e Esgoto 
de Bauru – DAE e Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru – Emdurb, cujas 
especificações estão indicadas no anexo I do Edital nº 349/18 - do Processo Administrativo n.º 14.906/18, 
mediante emissão de Notas de Empenho e conforme termos de sua proposta devidamente anexada ao 
processo administrativo e preços abaixo consignados:
LOTE 4 – CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTINA COM BIQUEIRA DE COMPOSITE – 
COTA PRINCIPAL.

ITEM UNID.
QTD. 

Estimada 
Anual

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS MARCA E C.A P. UNIT. R$

01 Par 22

Descrição: Calçado de Segurança, 
tipo botina, confeccionada em couro 

hidrofugado ou microfibra, COR 
PRETO, com biqueira de composite, 

dorso acolchoado, fechamento em 
elásticos laterais, solado em poliuretano 

bidensidade injetado diretamente no 
cabedal, forro do cano em poliéster 
ou nylon dublado com manta, forro 

da gáspea interno em não tecido, 
palmilha de montagem de material 
antiperfurante costurada no sistema 

strobel, sobrepalmilha com tratamento 
antimicrobiano em EVA, número 34.  
Aprovado para: Proteção dos pés do 
usuário contra impactos de quedas de 

objetos sobre os artelhos e contra agentes 
abrasivos, escoriantes e perfurantes.

MARLUVAS 
CA 34549 R$ 98,40

02 Par 19

Descrição: Calçado de Segurança, 
tipo botina, confeccionada em couro 

hidrofugado ou microfibra, COR 
PRETO, com biqueira de composite, 

dorso acolchoado, fechamento em 
elásticos laterais, solado em poliuretano 

bidensidade injetado diretamente no 
cabedal, forro do cano em poliéster 
ou nylon dublado com manta, forro 

da gáspea interno em não tecido, 
palmilha de montagem de material 
antiperfurante costurada no sistema 

strobel, sobrepalmilha com tratamento 
antimicrobiano em EVA, número 35.  
Aprovado para: Proteção dos pés do 
usuário contra impactos de quedas de 

objetos sobre os artelhos e contra agentes 
abrasivos, escoriantes e perfurantes.

MARLUVAS 
CA 34549 R$ 98,40

03 Par 37

Descrição: Calçado de Segurança, 
tipo botina, confeccionada em couro 

hidrofugado ou microfibra, COR 
PRETO, com biqueira de composite, 

dorso acolchoado, fechamento em 
elásticos laterais, solado em poliuretano 

bidensidade injetado diretamente no 
cabedal, forro do cano em poliéster 
ou nylon dublado com manta, forro 

da gáspea interno em não tecido, 
palmilha de montagem de material 
antiperfurante costurada no sistema 

strobel, sobrepalmilha com tratamento 
antimicrobiano em EVA, número 36.  
Aprovado para: Proteção dos pés do 
usuário contra impactos de quedas de 

objetos sobre os artelhos e contra agentes 
abrasivos, escoriantes e perfurantes.

MARLUVAS 
CA 34549 R$ 98,40

04 Par 43

Descrição: Calçado de Segurança, 
tipo botina, confeccionada em couro 

hidrofugado ou microfibra, COR 
PRETO, com biqueira de composite, 

dorso acolchoado, fechamento em 
elásticos laterais, solado em poliuretano 

bidensidade injetado diretamente no 
cabedal, forro do cano em poliéster 
ou nylon dublado com manta, forro 

da gáspea interno em não tecido, 
palmilha de montagem de material 
antiperfurante costurada no sistema 

strobel, sobrepalmilha com tratamento 
antimicrobiano em EVA, número 37.  
Aprovado para: Proteção dos pés do 
usuário contra impactos de quedas de 

objetos sobre os artelhos e contra agentes 
abrasivos, escoriantes e perfurantes.

MARLUVAS 
CA 34549 R$ 98,40
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05 Par 111

Descrição: Calçado de Segurança, 
tipo botina, confeccionada em couro 

hidrofugado ou microfibra, COR PRETO, 
com biqueira de composite, dorso 

acolchoado, fechamento em elásticos 
laterais, solado em poliuretano bidensidade 
injetado diretamente no cabedal, forro do 
cano em poliéster ou nylon dublado com 
manta, forro da gáspea interno em não 

tecido, palmilha de montagem de material 
antiperfurante costurada no sistema 

strobel, sobrepalmilha com tratamento 
antimicrobiano em EVA, número 38.  
Aprovado para: Proteção dos pés do 
usuário contra impactos de quedas de 

objetos sobre os artelhos e contra agentes 
abrasivos, escoriantes e perfurantes.

MARLUVAS 
CA 34549 R$ 98,40

06 Par 200

Descrição: Calçado de Segurança, 
tipo botina, confeccionada em couro 

hidrofugado ou microfibra, COR PRETO, 
com biqueira de composite, dorso 

acolchoado, fechamento em elásticos 
laterais, solado em poliuretano bidensidade 
injetado diretamente no cabedal, forro do 
cano em poliéster ou nylon dublado com 
manta, forro da gáspea interno em não 

tecido, palmilha de montagem de material 
antiperfurante costurada no sistema 

strobel, sobrepalmilha com tratamento 
antimicrobiano em EVA, número 39.  
Aprovado para: Proteção dos pés do 
usuário contra impactos de quedas de 

objetos sobre os artelhos e contra agentes 
abrasivos, escoriantes e perfurantes.

MARLUVAS 
CA 34549 R$ 98,40

07 Par 321

Descrição: Calçado de Segurança, 
tipo botina, confeccionada em couro 

hidrofugado ou microfibra, COR PRETO, 
com biqueira de composite, dorso 

acolchoado, fechamento em elásticos 
laterais, solado em poliuretano bidensidade 
injetado diretamente no cabedal, forro do 
cano em poliéster ou nylon dublado com 
manta, forro da gáspea interno em não 

tecido, palmilha de montagem de material 
antiperfurante costurada no sistema 

strobel, sobrepalmilha com tratamento 
antimicrobiano em EVA, número 40.  
Aprovado para: Proteção dos pés do 
usuário contra impactos de quedas de 

objetos sobre os artelhos e contra agentes 
abrasivos, escoriantes e perfurantes.

MARLUVAS 
CA 34549 R$ 98,40

08 Par 283

Descrição: Calçado de Segurança, 
tipo botina, confeccionada em couro 

hidrofugado ou microfibra, COR PRETO, 
com biqueira de composite, dorso 

acolchoado, fechamento em elásticos 
laterais, solado em poliuretano bidensidade 
injetado diretamente no cabedal, forro do 
cano em poliéster ou nylon dublado com 
manta, forro da gáspea interno em não 

tecido, palmilha de montagem de material 
antiperfurante costurada no sistema 

strobel, sobrepalmilha com tratamento 
antimicrobiano em EVA, número 41. 
Aprovado para: Proteção dos pés do 
usuário contra impactos de quedas de 

objetos sobre os artelhos e contra agentes 
abrasivos, escoriantes e perfurantes.

MARLUVAS 
CA 34549 R$ 98,40

09 Par 318

Descrição: Calçado de Segurança, 
tipo botina, confeccionada em couro 

hidrofugado ou microfibra, COR 
PRETO, com biqueira de composite, 

dorso acolchoado, fechamento em 
elásticos laterais, solado em poliuretano 

bidensidade injetado diretamente no 
cabedal, forro do cano em poliéster 
ou nylon dublado com manta, forro 

da gáspea interno em não tecido, 
palmilha de montagem de material 
antiperfurante costurada no sistema 

strobel, sobrepalmilha com tratamento 
antimicrobiano em EVA, número 42.  
Aprovado para: Proteção dos pés do 
usuário contra impactos de quedas de 

objetos sobre os artelhos e contra agentes 
abrasivos, escoriantes e perfurantes.

MARLUVAS 
CA 34549 R$ 98,40

10 Par 192

Descrição: Calçado de Segurança, 
tipo botina, confeccionada em couro 

hidrofugado ou microfibra, COR 
PRETO, com biqueira de composite, 

dorso acolchoado, fechamento em 
elásticos laterais, solado em poliuretano 

bidensidade injetado diretamente no 
cabedal, forro do cano em poliéster 
ou nylon dublado com manta, forro 

da gáspea interno em não tecido, 
palmilha de montagem de material 
antiperfurante costurada no sistema 

strobel, sobrepalmilha com tratamento 
antimicrobiano em EVA, número 43. 
Aprovado para: Proteção dos pés do 
usuário contra impactos de quedas de 

objetos sobre os artelhos e contra agentes 
abrasivos, escoriantes e perfurantes.

MARLUVAS 
CA 34549 R$ 98,40

11 Par 115

Descrição: Calçado de Segurança, 
tipo botina, confeccionada em couro 

hidrofugado ou microfibra, COR 
PRETO, com biqueira de composite, 

dorso acolchoado, fechamento em 
elásticos laterais, solado em poliuretano 

bidensidade injetado diretamente no 
cabedal, forro do cano em poliéster 
ou nylon dublado com manta, forro 

da gáspea interno em não tecido, 
palmilha de montagem de material 
antiperfurante costurada no sistema 

strobel, sobrepalmilha com tratamento 
antimicrobiano em EVA, número 44. 
Aprovado para: Proteção dos pés do 
usuário contra impactos de quedas de 

objetos sobre os artelhos e contra agentes 
abrasivos, escoriantes e perfurantes.

MARLUVAS 
CA 34549 R$ 98,40

12 Par 32

Descrição: Calçado de Segurança, 
tipo botina, confeccionada em couro 

hidrofugado ou microfibra, COR PRETO, 
com biqueira de composite, dorso 

acolchoado, fechamento em elásticos 
laterais, solado em poliuretano bidensidade 
injetado diretamente no cabedal, forro do 
cano em poliéster ou nylon dublado com 
manta, forro da gáspea interno em não 

tecido, palmilha de montagem de material 
antiperfurante costurada no sistema 

strobel, sobrepalmilha com tratamento 
antimicrobiano em EVA, número 45.  
Aprovado para: Proteção dos pés do 
usuário contra impactos de quedas de 

objetos sobre os artelhos e contra agentes 
abrasivos, escoriantes e perfurantes.

MARLUVAS 
CA 34549 R$ 98,40

PRAZO: 01 ano –– MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2018 – ASSINATURA: 
28/12/2018 – VALIDADE: 27/12/2019.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 625/2018 - PROCESSO Nº 53.892/2017 - CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU – CONTRATADA: DALEN SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E 
PAPELARIA EIRELI EPP – Interessada: Todas as Secretarias Municipais, Gabinete do Prefeito, Corpo 
de Bombeiros, DAE, EMDURB E FUNPREV, cujas especificações estão indicadas nos anexos I e IV do 
Processo Administrativo nº 53.892/2017, mediante emissão de Notas de Empenho e conforme termos de 
sua proposta devidamente anexada ao processo.
LOTE 01 – GRAMPO PLÁSTICO E LUPA PEQUENA 

ITEM UND ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS
MARCA/

MODELO OU 
PROCEDÊNCIA

V. UNITÁRIO

01 UN Grampo Plástico Estendido. Pacote com 50 
unidades.

Iara (T600 - med. 
300x9x112m/m) R$ 9,16

02 UN Lupa pequena com 50mm. Kaz R$ 6,79
PRAZO: 01 ano –– MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 395/2018 – ASSINATURA: 
20/12/2018 – VALIDADE: 19/12/2019.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 628/2018 - PROCESSO Nº 47.845/2018 - CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU – CONTRATADA: AMÉRICA CLEAN COMÉRCIO DE PRODUTOS 
DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA ME – Interessada: Todas as Secretarias Municipais, 
Gabinete do Prefeito e Corpo de Bombeiros, cujas especificações estão indicadas no anexo I e III do 
Processo Administrativo n.º 47.845/2018, mediante emissão de Notas de Empenho, conforme termos de 
sua proposta devidamente anexada ao processo administrativo e preços abaixo consignados:
LOTE 1 – FLANELA, CASO DE CHÃO E PANOS DE PRATO E DE LIMPEZA - COTA 
RESERVADA - somente Microempresa (ME), MEI (Micro Empreendedor) e Empresa de Pequeno Porte 
(EPP) qualificadas como tais, nos termos do art. 3º da Lei Complementar nº 123/06 alterada pela Lei 
Complementar nº 147/14.
EMPRESA: AMERICA CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS 
LTDA - ME
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ITEM UND. QTD. 
ESTIMADA ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS MARCA V. UNITÁRIO

1 Unidade 2450

Flanela Amarela para limpeza com 
medidas mínimas de 57x26 cm, com 

etiqueta costurada na flanela onde 
será possível identificar a marca ou a 

procedência (100% Algodão).

ITATEX R$ 1,43

2 Unidade 9260

Saco de chão branco alvejado, com 
medidas mínimas de 70x45cm, com 

etiqueta costurada no saco de chão onde 
será possível identificar a marca ou a 

procedência (100% Algodão).

PALÁCIO R$ 1,89

3 Unidade 2410

Pano de prato com medidas mínimas de 
45x70cm, com bainha e com etiqueta 

costurada no pano de prato onde 
será possível identificar a marca ou a 

procedência (100% Algodão).

ITATEX R$ 2,59

4 Unidade 1470

Pano de limpeza para pia com medidas 
mínimas de 40x38 cm, com etiqueta 
costurada no pano de pia onde será 

possível identificar a marca ou a 
procedência.

ITATEX R$ 1,46

LOTE 2 - FLANELA, CASO DE CHÃO E PANOS DE PRATO E DE LIMPEZA – COTA 
PRINCIPAL - todos os interessados que satisfaçam todas as exigências, especificações e normas contidas 
neste Edital e seus Anexos.
EMPRESA: AMERICA CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS 
LTDA - ME

ITEM UND. QTD. 
ESTIMADA ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS MARCA V. UNITÁRIO

1 Unidade 7392

Flanela Amarela para limpeza com 
medidas mínimas de 57x26 cm, com 

etiqueta costurada na flanela onde 
será possível identificar a marca ou a 

procedência (100% Algodão).

ITATEX R$ 1,43

2 Unidade 27846

Saco de chão branco alvejado, com 
medidas mínimas de 70x45cm, com 

etiqueta costurada no saco de chão onde 
será possível identificar a marca ou a 

procedência (100% Algodão).

PALÁCIO R$ 1,89

3 Unidade 7267

Pano de prato com medidas mínimas de 
45x70cm, com bainha e com etiqueta 

costurada no pano de prato onde 
será possível identificar a marca ou a 

procedência (100% Algodão).

ITATEX R$ 2,59

4 Unidade 4413

Pano de limpeza para pia com medidas 
mínimas de 40x38 cm, com etiqueta 
costurada no pano de pia onde será 

possível identificar a marca ou a 
procedência.

ITATEX R$ 1,46

PRAZO: 01 ano –– MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 358/2018 – ASSINATURA: 
12/12/2018 – VALIDADE: 11/12/2019.

NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - Edital nº 591/ 2018 – Processo nº 
64.855/ 2018 – Modalidade: Pregão Eletrônico nº 454/ 2018 – Do Tipo Menor Preço por Lote – AMPLA 
PARTICIPAÇÃO – Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 
SONORIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO DESFILE DAS ESCOLAS DE SAMBA E BLOCOS 
NO CARNAVAL DE RUA PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU NO 
SAMBÓDROMO. Interessado: Secretaria Municipal de Cultura. Notificamos aos interessados no 
processo licitatório epigrafado que o julgamento e a classificação havida foi devidamente Adjudicado pela 
pregoeira em 18/01/19 e Homologado pelo Senhor Secretário Municipal de Administração em 18/01/19 à 
empresa conforme abaixo:
LOTE 01 – SONORIZAÇÃO - AMPLA PARTICIPAÇÃO
EMPRESA: MLC LOCAÇÕES, PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI.

ITEM QUANT. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS P. TOTAL R$

01 01

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 
SONORIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO DESFILE DAS 
ESCOLAS DE SAMBA E BLOCOS O CARNAVAL DE RUA 

PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
NO SAMBÓDROMO: CARNAVAL 2019. DEMAIS SERVIÇOS 

DESCRITOS NO ANEXO IX DO EDITAL Nº 591/2018.

R$ 89.100,00

Bauru, 21/01/2019 – José Roberto dos Santos Júnior – Diretor da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - Edital n. 596/2018 – Processo n. 
18.506/2018 – Modalidade: Pregão Eletrônico n. 459/2018 /2018 – do tipo MENOR PREÇO POR 
LOTE (AGRUPAMENTO DE ITENS) – AMPLA PARTICIPAÇÃO - 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. Notificamos aos interessados no 
processo licitatório epigrafado que o julgamento e a classificação havida foi devidamente Adjudicada em 
18/01/2018 e Homologada pelo Senhor Secretário Municipal de Administração em 18/01/2018 a empresa:
LOTE 01 – Peças -  PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME E EPP

Empresa: West Parts Peças e Lubrificantes Eireli – EPP
Item Un. Qtde Especificações Mínimas P. Unit R$ P. Total R$

01 Unid. 01 Turbina completa para caminhão Ford 4000, ano 
2008, diesel, motor cumins. Marca: BIAGGIO. 1.918,00 1.918,00

02 Unid. 01
Junta do escapamento da turbina para caminhão 

Ford 4000, ano 2008, diesel, motor cumins. 
Marca: ABR.

6,60 6,60

03 Unid. 01
Anel da saída do escapamento da turbina para 
caminhão Ford 4000, ano 2008, diesel, motor 

cumins. Marca: Newbor.
5,40 5,40

VALOR TOTAL DOS ITENS – R$ 1.930,00
Bauru, 21/01/2019 – José Roberto dos Santos Júnior – Diretor da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO - 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. Notificamos aos 
interessados no processo licitatório epigrafado que o julgamento e a classificação havida foi devidamente 
Homologada pelo Prefeito Municipal em 17/01/2018, conforme segue:
LOTE 01 – ALMOFADA PARA CARIMBO, APAGADORES E APONTADOR DE LÁPIS – AMPLA 
PARTICIPAÇÃO.
Empresa: ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP. Total arrematado R$ 4.489,75

ITEM QTD. UND. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS MARCA VALOR 
UNITÁRIO

01 266 UND

ALMOFADA P/ CARIMBO Nº 2, P/ TINTA 
AZUL - medida mínima 5,9 x 9,4cm, estojo 
de plástico com tecido de longa duração. De 

primeira qualidade.

STAR 1,95

02 211 UND

ALMOFADA P/ CARIMBO Nº 2, P/ TINTA 
PRETA - medida mínima 5,9 x 9,4cm, com 

tampa e base de plástico com tecido de longa 
duração. De primeira qualidade.

STAR 1,95

03 76 UND

ALMOFADA PARA CARIMBOS AZUL 
- TAMANHO 04 - estojo de plástico com 

tecido de longa duração. De primeira 
qualidade.

STAR 3,80

04 73 UND

ALMOFADA PARA CARIMBOS PRETA 
- TAMANHO 04 - estojo de plástico com 

tecido de longa duração. De primeira 
qualidade.

STAR 3,80

05 55 UND.

ALMOFADA PARA CARIMBOS 
VERMELHA - TAMANHO 04 - estojo de 
plástico com tecido de longa duração. De 

primeira qualidade

STAR 3,80

06 1.039 UND.

APAGADOR DE LOUSA SIMPLES, EM 
MADEIRA MDF, lixado, anatômico, com 
as seguintes medidas mínimas: 15 cm de 

comprimento x 05 cm de largura x 2 cm de 
altura. Com base de feltro macio e resistente 

de no mínimo 04 mm. De primeira qualidade.

CAGEMA 1,60

07 248 UND.

APAGADOR P/ QUADRO BRANCO, 
BASE EM FELTRO 100% LÃ (macio e 
resistente), com pegador, corpo feito de 

plástico resistente com as seguintes medidas 
mínimas: 55 mm de largura, 145 mm de 
comprimento, 30 mm de altura, Ótima 
apagabilidade. De primeira qualidade

STAR 2,40

08 1.756 UND.

APONTADOR DE LÁPIS, sem depósito, 
lâmina de aço temperado, com excelente fio 
de corte, sem ondulações ou deformações, 

com acabamento cromado. Alta resistência e 
ótima apontabilidade. Formato ergonômico. 

De primeira qualidade.

LEO E LEO 0,30

LOTE 02 – BLOCOS COM ADESIVO, BOBINAS DE PAPEL, BORRACHAS, CARTÃO 
DE PONTO, CADERNOS, CAIXAS PARA ARQUIVO, CALCULADORAS E ROLOS DE 
BARBANTE– AMPLA PARTICIPAÇÃO.
Empresa: ANA VALÉRIA TONELOTTO – EPP. Total arrematado R$ 97.000,00

ITEM QTD. UND. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS MARCA VALOR UNITÁRIO

01 1193 PCT.

BLOCO COM ADESIVO 
REPOSICIONÁVEL, medida: 33 x 
50 mm no mínimo, 100 fls. (pacote 

com 04 blocos). De primeira 
qualidade.

JOCAR 3,12

02 1273 PCT.

BLOCO COM ADESIVO 
REPOSICIONÁVEL, produzido 
100% em papel comum, medida: 

75 x 100 mm no mínimo, com 100 
folhas. De primeira qualidade.

JOCAR 2,42

03 6 UND.
BOBINA DE PAPEL DE 

PRESENTE 60 CM X 100 MTS. 
De primeira qualidade.

VMP 46,80

04 13 UND.

BOBINA PAPEL TÉRMICO P/ 
FAX, DIMENSÕES: 215 mm x 55 
mm x 30 metros (largura x diâmetro 

x comp.). De primeira qualidade.

ALFORM 9,79



29DIÁRIO OFICIAL DE BAURU TERÇA, 22 DE JANEIRO DE 2.019

05 321 UND.

BORRACHA BICOLOR, APAGAR 
TINTA E LÁPIS, AZUL (mais 

abrasiva, exige uma alta precisão 
na sua fabricação para que não 

rasgue o papel ou borre ao invés 
de apagar). Indicada para apagar 

caneta esferográfica, VERMELHA 
(aplicável para grafite). De primeira 

qualidade.

RB 0,21

06 5194 UND.

BORRACHA BRANCA Nº 40 
MACIA E FLEXÍVEL, apaga 
qualquer graduação de grafite 

sem borrar o papel. De primeira 
qualidade.

RB 0,13

07 391 UND.

BORRACHA VERDE GRANDE 
E MACIA PARA DESENHO. 

De primeira qualidade. CODIGO 
216.001.20421

RB 0,34

08 4053 UND

CADERNO ESPIRAL, CAPA 
DURA, UNIVERSITÁRIO, 1X1, 
96 FLS., MIOLO: papel comum, 
56 grm2, capa papelão 600 grm 
revestido em papel couche 90 
grm, acabamento: em espiral 

confeccionado em arame revestido 
com plástico com espessura 01 mm, 

espiralação com passo de 08 mm, 
com furação oval e acabamento de 

primeira qualidade.

JANDAIA 4,93

09 12 PCT. CARTÃO DE PONTO PACOTE C/ 
100 UN. De primeira qualidade TAMOIO 11,99

10 335 UND

CAIXA P/ ARQUIVO EM 
POLIESTILENO (sem furos) com 
05 pastas suspensas no mínimo, 05 
visores, com TAMPA (com ou sem 
alça) na cor PRETA, empilhável, 
MED MÍN. 39X14X25CM. De 

primeira qualidade.

DELLO 43,39

11 10350 UND

CAIXA P/ ARQUIVO MORTO DE 
PAPELÃO, MÉD. 360 X 135 X 250 
mm. Rápida montagem com ótimo 
fechamento. De primeira qualidade.

DB 1,04

12 11600 UND
CAIXA P/ ARQUIVO MORTO, 

PLÁSTICA POLIONDA OFÍCIO. 
De primeira qualidade.

ALA 2,48

13 820 UND

CALCULADORA C/ VISOR 
LCD, funções porcentagem, raiz 
quadrada e correção, 12 dígitos, 

memória, inversor de sinais, dupla 
alimentação: solar e de 01 bateria, 

auto desliga, display grande. 
Garantia mínima de 06 meses. De 

primeira qualidade.

ELGIN 15,70

14 464 UND

BARBANTE 8 FIOS, 100% 
ALGODÃO, ACABAMENTO 

SUPERFICIAL CRÚ, EM ROLOS 
DE 250 GR

ANHANGUERA 3,98

LOTE 03 - CANETAS HIDROGRÁFICAS E MARCA TEXTO – AMPLA PARTICIPAÇÃO.
Empresa: ERIC G SILVA PAPELARIA, ARMARINHO E INFORMATICA – ME. Total arrematado R$ 
22.999,54

ITEM QTD. UND. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS MARCA VALOR 
UNITÁRIO

01 366 UND. CANETA HIDROGRÁFICA COR 
AZUL. COMPACTOR 0,80

02 583 EMB.

CANETA HIDROGRÁFICA, ponta 
porosa, escrita grossa, 24 cores, tinta 

lavável. Procedência nacional, validade e 
selo do Inmetro

COMPACTOR 17,10

03 200 EMB.
CANETA HIDROGRÁFICA, ponta 

porosa, escrita fina, tinta lavável. Jogo 
12 cores. De primeira qualidade.

COMPACTOR 4,00

04 165 EMB.

CANETA HIDROGRÁFICA, ponta 
porosa, escrita grossa, c/12 cores, tinta 

lavável. Procedência nacional, validade e 
selo do Inmetro. De primeira qualidade.

COMPACTOR 9,00

05 3891 UND
CANETA MARCA TEXTO c/ tinta 

fluorescente de alta durabilidade, ponta 
chanfrada. Verde. De primeira qualidade.

MASTER 
PRINT 1,18

06 4967 UND

CANETA MARCA TEXTO c/ tinta 
fluorescente de alta durabilidade, ponta 

chanfrada. Amarela.  De primeira 
qualidade.

MASTER 
PRINT 1,18

LOTE 04 – CANETAS ESFEROGRÁFICAS – COTA RESERVADA.
Empresa: ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP. Total arrematado R$ 36.220,95

ITEM QTD. UND. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS MARCA VALOR 
UNITÁRIO

01 42485 UND.

CANETA ESFEROGRÁFICA, esfera 
de tungstênio com espessura de 01 mm, 

tinta de qualidade à base de corantes 
orgânicos, azul, corpo da caneta hexagonal, 

transparente e com respiro (furo), sem 
partes rosqueáveis.  Ótimo rendimento sem 

falhar. De primeira qualidade.

BIC 0,45

02 23483 UND.

CANETA ESFEROGRÁFICA, esfera de 
tungstênio com espessura de 01 mm, tinta 
de qualidade à base de corantes orgânicos, 

preta, corpo da caneta hexagonal, 
transparente e com respiro (furo), sem 

partes rosqueáveis. Ótimo rendimento sem 
falhar. De primeira qualidade.

BIC 0,45

03 14523 UND.

CANETA ESFEROGRÁFICA, esfera de 
tungstênio com espessura de 01 mm, tinta 
de qualidade à base de corantes orgânicos, 

vermelha, corpo da caneta hexagonal, 
transparente e com respiro (furo), sem 

partes rosqueáveis.  Ótimo rendimento sem 
falhar. De primeira qualidade.

BIC 0,45

Bauru, 21/01/2019 – José Roberto dos Santos Júnior – Diretor da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - Edital nº 629/18 – Processo nº 17.426/18 
– Modalidade: Pregão Presencial nº 030/18 – Do Tipo Menor Preço por Lote – DIFERENCIADA 
NO MODO COTA RESERVADA PARA ME E EPP - Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO 
PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI’S, SENDO: ÓCULOS DE SEGURANÇA, PROTETOR FACIAL 
DE SEGURANÇA, MÁSCARA DE SOLDA, PROTETOR AUDITIVO PELO SISTEMA DE 
REGISTRO PREÇO – Interessados: Secretarias Municipais, Gabinete, Corpo de Bombeiros, Dae e 
Emdurb. Notificamos aos interessados no processo licitatório epigrafado que o julgamento, a classificação 
e adjudicação efetuada em 14/01/19 pela Pregoeira foi devidamente Homologada pelo Prefeito Municipal 
em 17/01/2018, conforme segue:

Item
Quant. 

Estimada 
Anual

Especificação

Unit Total Marca/CALOTE 01 – ÓCULOS DE 
SEGURANÇA, PROTETOR FACIAL - 

AMPLA PARTICIPAÇÃO.

1 205

Descrição: Óculos de segurança, modelo 
ampla-visão, com lente em policarbonato 

incolor, com proteção antiestáticas 
evitando o acúmulo de poeiras, com 

tratamento antiembaçante, com armação 
confeccionada em uma única peça de 

PVC flexível transparente, cobrindo toda 
a região em torno dos olhos do usuário, 
atóxico e antialérgico, com ventilação 
indireta, composta de duas válvulas 
localizadas na parte superior e duas 

válvulas localizadas na parte inferior da 
armação, possui um pivô que permite o 

uso com capacete ou sobre as orelhas sem 
afetar a selagem do rosto, o ajuste à face 
do usuário é feito por meio de um tirante 

elástico. Fabricado de acordo com a norma 
ANSI Z 87.1. Aprovado para: Proteção 
dos olhos do usuário contra impactos de 

partículas volantes multidirecionais e 
respingos de produtos líquidos.

R$ 19,94 R$ 4.087,70 KALIPSO 
CA 11285

2 230

Descrição: Óculos de segurança, de 
sobreposição aos óculos de grau, com 

lente confeccionada em uma única peça de 
policarbonato incolor, proteção contra raios 

UVA e UVB, dotado de proteção lateral, 
hastes tipo espátula. Fabricado de acordo 

com a norma ANSI  Z 87.1. Aprovado 
para: Proteção dos olhos do usuário 

contra impactos de partículas volantes 
multidirecionais.

R$ 7,97 R$ 1.833,10 KALIPSO 
CA 10344

3 260

Descrição: Protetor facial de segurança, 
constituído de coroa e carneira de plástico, 

com regulagem de tamanho através de 
ajuste com catraca, visor de policarbonato 

incolor, com cerca 250 mm (10”) de 
altura, o visor é preso à coroa por meio 

de parafusos metálicos, a carneira é presa 
à coroa através de parafusos metálicos. 
Aprovado para: Proteção da face contra 
impactos de partículas volantes frontais, 

respingos de produtos químicos.

R$ 20,83 R$ 5.415,80 DYSTRAY 
CA 36803

Valor Total R$ 11.336,60
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Item
Quant. 

Estimada 
Anual

Especificação
Unit Total Marca/CALOTE 02 – PROTETOR AUDITIVO – 

AMPLA PARTICIPAÇÃO

1 380

Descrição: Protetor auditivo, circum-auricular 
(concha/abafador), haste fixa acima da cabeça 
em arco, constituído por 2 conchas de plástico 
ABS, revestido com almofadas, espuma fixada 

internamente, atenuação mínima de 24 dB 
(NRRsf). Aprovado para: Proteção do sistema 
auditivo do usuário contra níveis de pressão 
sonora superiores ao estabelecido na NR 15, 

anexos I e II.

38,00 R$  
14.440,00

AGENA 
CA 7166

2 150

Descrição: Protetor auditivo, circum-
auricular (concha/abafador), haste atrás da 

nuca, armação em plástico ABS ou aço-mola 
inoxidável que distribui a pressão nas conchas, 
possuir 2 conchas de plástico ABS, revestido 
com almofadas, espuma fixada internamente, 

atenuação mínima de 24 dB (NRRsf). 
Aprovado para: Proteção do sistema auditivo 

do usuário contra níveis de pressão sonora 
superiores ao estabelecido na NR 15, anexos 
I e II. Obs.: Para ser utilizado em situações 

onde exista a necessidade de uso simultâneo 
com outros EPIs, como capacete, viseira, 

máscara de solda, etc.

38,00 R$    
5.700,00

AGENA 
CA 7166

3 1062

Descrição: Protetor auditivo, tipo plugue, 
pré-moldado, de inserção, atóxico e produzido 
com silicone grau farmacêutico, com cordão 

de poliéster, com três flanges cônicas e 
variáveis que se adaptam ao canal auditivo, 
acondicionado em estojo ou caixa plástica, 

atenuação mínima de 17 dB (NRRsf), 
tamanho único.  

Aprovado para: Proteção do sistema auditivo 
do usuário contra níveis de pressão sonora 

superiores ao estabelecido na NR 15, anexos 
I e II.

1,40 R$    
1.486,80

PROTECT 
QUALITY 
CA 28534

Valor Total R$ 21.626,80

Item
Quant. 

Estimada 
Anual

Especificação
Unit Total Marca/CALOTE 03 – PROTETOR AUDITIVO – 

AMPLA PARTICIPAÇÃO

1 230

Descrição: Protetor auditivo, circum-auricular 
(concha/abafador), haste fixa acima da cabeça 
em arco, constituído por 2 conchas de plástico 
ABS, revestido com almofadas, espuma fixada 

internamente, atenuação mínima de 29 dB 
(NRRsf). Aprovado para: Proteção do sistema 
auditivo do usuário contra níveis de pressão 
sonora superiores ao estabelecido na NR 15, 

anexos I e II.

299,79 R$  
68.951,70

3M CA 
32841

Valor Total R$ 68.951,70

Item
Quant. 

Estimada 
Anual

Especificação
Unitário Total Marca/CALOTE 04 – MÁSCARA DE SOLDA – 

AMPLA PARTICIPAÇÃO

1 20

Descrição: Máscara de solda, tipo 
escurecimento automático, cartucho de cristal 

líquido, com ajustes para as tonalidades de 
filtros de luz 9.0 a 13.0 e estado de luz com 
o cartucho desativado de 4.0. Alimentação 
células solares. Energia armazenada com 

bateria interna de lítio. Escudo confeccionado 
em termo plástico leve e super-resistente 
ao calor, suporte de cabeça (carneira) em 

polietileno com aparador de suor e sistema de 
ajuste múltiplo. Com lentes protetoras reservas, 
sendo 4 internas e 4 externas. Aprovado para: 
Proteção dos olhos e face do usuário contra 

impactos de partículas volantes, luminosidade 
intensa e radiações provenientes de serviços 

de soldagem, com tonalidade e filtros de luz de 
escurecimento automático.

R$ 395,00 R$ 7.900,00 VICSA CA 
34708

Valor Total R$ 7.900,00
Bauru, 21/01/2019 – José Roberto dos Santos Júnior – Diretor da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - 
Edital nº 572/18 - Processo n.º 56.301/18 - Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 439/18 – Tipo: Menor 
Preço Por Lote – Objeto: aquisição de 31.020 kg de carne suína congelada IQF, 51.060 kg de filé de 
peito de frango em tiras congelado IQF e 41.120 kg de coxa e sobrecoxa (sem pele e sem osso) congelada 
IQF, com entrega ponto a ponto, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital. – Interessada: 
Secretarias Municipais da Educação, da Saúde e do Bem Estar Social. RECEBIMENTO DA PROPOSTA 
ELETRONICA: ATÉ O DIA 05/02/2019, ÀS 09H00. ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: DIA 

05/02/2019, ÀS 09H00. Informações na Div. de Compras e Licitações, Rua Raposo Tavares 8-38, Vl. 
Sto. Antonio, Bauru/SP, no horário das 08h às 12h e das 13h às 17h e fones (14) 3214-3307/3214-4744. O 
Edital está disponível através de download gratuito no site www.bauru.sp.gov.br, e poderá ser acessado 
também através do site www.bec.sp.gov.br, OC: 820900801002019OC00019, onde se realizará a sessão 
de pregão eletrônico. Bauru, 21/01/19 – Rodrigo Gutierrez Boicenco – Dir. da Divisão de Compras e 
Licitações–SME.

NOTIFICAÇÃO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU-SMS
Processo: 07.217/2019 – Modalidade: Dispensa de Licitação - Artigo 24 – Inciso IV da Lei Federal 
n.º 8.666/93 – Objeto: Compra emergencial de medicamento para atendimento aos serviços de atenção 
básica, atendimento especializado, e atendimentos de urgência e emergência . Informamos que o processo 
licitatório epigrafado foi devidamente RATIFICADO pelo Senhor Prefeito Municipal de Bauru em 
19/01/2019 às empresas abaixo:
CM HOSPITALAR S.A; Item 05 – Unidade de frasco ampola de dimenidrinato 3mg/ml; frutose 100mg/
ml; glicose 100mg/ml; piridoxina 5mg/ml, à R$ 2,2927– unitário –  totalizando R$ 8.024,45; sendo o valor 
total da empresa de R$ 8.024,45.
MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA; Item 01 – Unidade de frasco ampola de bromoprida 
10mg – 2ml; à R$ 1,366 – unitário –  totalizando R$ 6.420,20; Item 02 – Unidade de frasco ampola de 
cefalotina sódica 1mg + ampola diluente; à R$ 3,947 – unitário –  totalizando R$ 3.236,54; Item 03 – 
Unidade de frasco ampola de dipirona 500mg/ml – 2ml; à R$ 0,39 – unitário –  totalizando R$ 6.630,00; 
Item 04 – Unidade de frasco ampola de escopolamina, bultibrometo 20mg/ml – 1ml, R$ 0,9933 – unitário 
–  totalizando R$ 5.165,16; sendo o valor total da empresa de R$ 21.451,90.
Bauru, 21/01/2019 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Jose Eduardo Fogolin Passos – Secretário Municipal de Saúde – 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 suplementos 
alimentares. – PROCESSO Nº. 02.333/2018 – PE 14/18 – RP  
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CM HOSPITALAR S.A
Item 22 – Fórmula para nutrição enteral ou oral, hiperproteica, normocalórica, com imunomoduladores 
- Embalagem de 200 ml; à R$ 17,70 unitário; Marca: NESTLÉ/IMPACT;
Item 24 – Fórmula para suplementação enteral ou oral, hipercalórico e hiperproteico, isento de lactose, 
glúten e fibras. Sabor baunilha. Embalagem de 200 ml; à R$ 4,23 unitário; Marca: NESTLÉ/NUTREN 2.0 
BAUNILHA;
Item 30 – Fórmula pediátrica para nutrição enteral ou oral, em pó, para crianças acima de 1 ano à  10 
anos de idade, a base de peptídeos do soro do leite - Embalagem de 400gr; à R$ 182,40 unitário; Marca: 
NESTLÉ/PEPTAMEN JUNIOR;
Item 35 – Fórmula para nutrição enteral ou oral, semi elementar, nutricionalmente completa, 
hiperproteica, hipercalórica, hipossódica, líquida. Embalagem de 250 ml; à R$ 12,64 unitário; Marca: 
NESTLÉ/PEPTAMEN 1.5;
Item 48 – Fórmula para suplementação, hiperproteica, normocalórica,  nutricionalmente completo, em 
pó, com fibras, isento de  sacarose e glúten. Sem sabor. Embalagem de 370g; à R$ 29,48 unitário; Marca: 
NESTLÉ/NUTREN SENIOR S/ SABOR;
Item 52 – Fórmula para nutrição enteral ou oral em pó, normocalórica, normoproteica, à base de 
peptideos. Embalagem de 400g – MANDADO JUDICIAL; à R$ 202,31 unitário; Marca: NESTLÉ/
PEPTAMEN ACE003;
Item 55 – Fórmula para suplementação enteral ou oral, em pó, formulada com fator de  transformação 
do crescimento beta 2 (TGFβ-2). Embalagem de 400 g – MANDADO JUDICIAL; à R$ 312,00 unitário; 
Marca: NESTLÉ/MODULEN;
Item 58 – Fórmula para nutrição enteral ou oral, completa e balanceada, líquida, com fibras, hipossódica, 
isenta de lactose, sacarose e glúten, suplementado com oligoelementos. Embalagem de 1.000ml – 
MANDADO JUDICIAL; à R$ 26,88 unitário; Marca: NESTLÉ/ISOSOURCE SOYA FIBRAS;
Item 71 – Espessante e gelificante para alimentos, com agente espessante goma xantana e gelificante 
cloreto de potássio, sem sabor. Embalagem 125g – MANDADO JUDICIAL; à R$ 72,80 unitário; Marca: 
NESTLÉ/RESOURCE THICKEN UP CLEAR SEM SABOR;
Item 76 – Fórmula para nutrição enteral ou oral, líquida, hipercalórica, normoproteico sem fibras. 
Sabor baunilha. Embalagem de 1000ml – MANDADO JUDICIAL; à R$ 27,85 unitário; Marca: NESTLÉ/
ISOSOURCE 1.5;
Item 79 – Fórmula para nutrição enteral ou oral, líquida, normocalórica, normoproteica, sem fibras, 
sem sacarose e sem lactose. Sabor baunilha. Embalagem com capacidade de 1000 ml – MANDADO 
JUDICIAL; à R$ 21,42 unitário; Marca: NESTLÉ/ISOSOURCE SOYA BAUNILHA;
Item 84 – Fórmula liquida para nutrição enteral ou oral normocalórica e hiperproteica, formulada com 
arginina. Embalagem tetrapack de 1 litro – MANDADO JUDICIAL; à R$ 48,00 unitário; 
Marca: NESTLÉ/IMPACT;
EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE PRODUTOS CIR. HOSP. LTDA
Item 17 – Fórmula infantil para lactentes, de seguimento para lactentes destinada as necessidades 
dietoterápicas especificas, com prebióticos e LCPufas. Sabor neutro. Embalagem de 400g; à R$ 71,50 
unitário; Marca: DANONE/INFATRINI LCP SABOR NEUTRO; 
Item 20 – Fórmula para lactentes e de seguimento para lactentes, destinada as necessidades dietoterápicas 
especificas, a base de 100% aminoácidos livres não alergênicos, em pó, com DHA e ARA. Isenta de 
proteínas lácteas, lactose, traços de leite de vaca, sacarose, galactose e glúten - Embalagem de 400g; à R$ 
120,00 unitário; Marca: SUPPORT/NEOCATE LCP; 
Item 21 – Fórmula para nutrição enteral ou oral, elementar, a base de 100% aminoácidos livres não 
alergênicos, com DHA e ARA, enriquecida com vitaminas e minerais. Embalagem de 400g; à R$ 120,00 
unitário; Marca: SUPPORT/NEO ADVANCE; 
Item 27 – Fórmula para suplementação nutricional, oral ou enteral, nutricionalmente completa, em pó, 



31DIÁRIO OFICIAL DE BAURU TERÇA, 22 DE JANEIRO DE 2.019

para crianças acima de 1 ano, instantânea, com possibilidade de diluição normocalórica e hipercalórica. 
Sem sabor. Embalagem de 400gr; à R$ 50,46 unitário; Marca: DANONE/ FORTINI SEM SABOR; 
Item 44 – Fórmula para nutrição oral ou enteral destinada para situações metabólicas especiais para 
portadores de epilepsia refratária com relação carboidrato/gordura de 1:4. LATA DE 300 GRAMAS; a R$ 
239,99 unitário; Marca: DANONE/KETOCAL 4:1;
Item 45 – Módulo de oligossacarídeos para nutrição enteral ou oral, em pó, ISENTO DE SÓDIO. 
Embalagem de 400g; a R$ 26,56 unitário; Marca: NUTRIMED/NUTRI DEXTRIN;
Item 60 – Fórmula pediátrica para nutrição enteral ou oral para crianças de 1 a 6 anos de idade, 
enriquecida com mix de carotenoides, e com exclusivo MF6, mix 50% de fibras soluveis e 50% fibras 
insoluvei. Embalagem de 200ml – MANDADO JUDICIAL; à R$ 12,80 unitário; Marca: DANONE/
NUTRINI MULTI FIBER; 
Item 62 – Fórmula para nutrição enteral ou oral em pó, para crianças maiores de 4 anos e adultos, à base 
de proteína isolada de soja e caseinato de cálcio, nutricionalmente completa para uso oral ou enteral.  
Embalagem de 800grs – MANDADO JUDICIAL; à R$ 45,50 unitário; Marca: NUTRIMED/NUTRISON 
SOYA MULTI FIBER; 
Item 67 – Fórmula para nutrição enteral ou oral, nutricionalmente completa, hipercalorica, hiperproteica, 
hipossódica, isenta de gluten, lactose e sacarose, com mix de fibras. Embalagens de 1000ml – MANDADO 
JUDICIAL; à R$ 55,80 unitário; Marca: DANONE/NUTRISON PROTEIN PLUS MF; 
Item 68 – Fórmula para suplementação enteral ou oral, líquida, hipercalórica e hiperproteica, destinada 
especificamente para úlceras por pressão e outras situações que exijam estímulo da cicatrização. Sabor 
baunilha. Embalagem de 200 ml – MANDADO JUDICIAL; à R$ 12,80 unitário; Marca: DANONE/
CUBITAN; 
Item 69 – Fórmula para lactentes e de seguimento para lactentes e / ou crianças de primeira infancia, 
destinada as necessidades dietoterápicas especificas, elementar ou monomérica, a base de 100% 
aminoácidos livres não alergênicos, com DHA e ARA. Embalagem de 400g – MANDADO JUDICIAL; à R$ 
120,00 unitário; Marca: SUPPORT/NEOCATE LCP; 
Item 70 – Fórmula para nutrição enteral ou oral, elementar, a base de 100% aminoácidos livres não 
alergênicos, com DHA e ARA, enriquecida com vitaminas e minerais. Embalagem de 400g – MANDADO 
JUDICIAL; a R$ 120,00 unitário; Marca: SUPPORT/NEO ADVANCE;
Item 75 – Fórmula para suplementação, hiperproteica, normocalórica, nutricionalmente completo, em pó, 
com fibras. Sabor BAUNILHA Embalagem de 350g – MANDADO JUDICIAL; a R$ 45,50 unitário; Marca: 
DANONE/NUTRIDRINK MAX BAUNILHA;
Item 77 – Fórmula para nutrição enteral ou oral, liquida, hipercalórica, hiperproteica com fibras, com 
baixa osmolaridade. Embalagem de 1000 ml – MANDADO JUDICIAL; à R$ 30,08 unitário; Marca: 
DANONE/NUTRISON ENERGY MULTI FIBER; 
Item 80 – Fórmula para nutrição enteral ou oral, para diabéticos, líquida, normocalórica e normoproteica, 
pobre em carboidrato. Embalagem de 1000ml – MANDADO JUDICIAL; à R$ 30,99 unitário; Marca: 
NUTRIMED/NUTRI DIABETIC; 
Item 86 – Fórmula infantil para lactentes, de seguimento para lactentes destinada as necessidades 
dietoterápicas especificas, com prebióticos e LCPufas. Sabor neutro. Embalagem de 400g – MANDADO 
JUDICIAL; à R$ 71,50 unitário; Marca: DANONE/INFATRINI LCP; 
GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP
Item 01 – Alimento à base de cereais para alimentação infantil, composto de arroz - Embalagem de 400gr; 
à R$ 6,15 unitário - Marca: NESTLÉ/MUCILON ARROZ;
Item 02 –Alimento à base de cereais para alimentação infantil - composto de milho - Embalagem com 
capacidade mínima de 400gr; à R$ 6,15 unitário - Marca: NESTLÉ/MUCILON MILHO;
Item 05 – Composto lácteo para crianças de primeira infância, destinada as necessidades dietoterápicas 
específicas, hipossódica, normoproteica e sem adição de açúcar. Embalagem de 400g; à R$ 10,98 unitário 
- Marca: NESTLÉ/NINHO FASES 1+;
Item 08 – Fórmula Infantil de seguimento para crianças de primeira infância, a partir de 10 meses de 
idade, adicionada de prebióticos e DHA. Embalagem com 800g; à R$ 26,08 unitário - Marca: NESTLÉ/
NAN COMFOR3;
Item 09 – Fórmula infantil de seguimento para lactentes adicionada de prebióticos (de 6º mês até 11 meses 
e 29 dias). Embalagem de 800g; à R$ 22,90 unitário - Marca: NESTLÉ/NESTOGENO 2;
Item 15 – Fórmula infantil para lactentes e de seguimento para lactentes e/ ou crianças de primeira 
infância,destinada as necessidades  dietoterápicas especificas, anti regurgitação. Embalagem de 400g; à 
R$ 10,75 unitário - Marca: NESTLÉ/NAN AR;
Item 16 – Fórmula infantil para lactentes, adicionada de prebióticos  ( de 0  até 5 meses e 29 dias). 
Embalagem de 400g; à R$ 10,85 unitário - Marca: NESTLÉ/NESTOGENO 1;
Item 53 – Fórmula infantil para lactentes, de seguimento para lactentes e / ou crianças de primeira 
infância, destinada as necessidades dietoterápicas especificas, hipoalergênica, à base de proteína do soro 
do leite parcialmente hidrolisada. Embalagem de 400g – MANDADO JUDICIAL; à R$ 33,30 unitário - 
Marca: NESTLÉ/NAN HÁ;
Item 63 – Fórmula infantil de seguimento para lactentes adicionada de prebióticos (de 6º mês até 11 meses 
e 29 dias). Embalagem de 800g – MANDADO JUDICIAL; à R$ 40,45 unitário - Marca: NESTLÉ/NAN 
COMFOR2;
HUMANA ALIMENTAR – DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 
NUTRICIONAIS LTDA
Item 12 – Fórmula infantil para lactentes e de seguimento para lactentes e / ou crianças de primeira 
infância,destinada as necessidades dietoterápicas especificas, à base de proteína extensamente hidrolisada 
de soja. Embalagem de 400g; à R$ 140,00 unitário; Marca: ALERGOMED;
Item 34 – Fórmula para nutrição enteral ou oral em pó, normocalórica, normoproteica, à base de 
peptídeos. Embalagem de 400g; à R$ 104,50 unitário; Marca: PRODIET/PEPTIMAX;
Item 37 – Fórmula para nutrição enteral ou oral, nutricionalmente completa, à base de proteína isolada 
de soja e caseinato de cálcio, em pó, para crianças acima de 04 anos de idade e adultos. Sabor baunilha. 
Embalagem de 800g; à R$ 41,72 unitário; Marca: PRODIET/TROPHIC FIBER BAUNILHA;
Item 42 – Módulo de triglicerídeos de cadeia media e ácidos graxos essenciais para nutrição enteral ou 
oral, em pó. Embalagem de 250ml; à R$ 26,33 unitário; Marca: VITAFOR/MCT COM AGE;
Item 43 – Mix de simbióticos com fibras e probióticos. Apresentação: Saches de 06 gramas; à R$ 6,20 
unitário; Marca: FARMOQUIMICA/SIMBIOFLORA – CAIXA COM 15 SACHÊS;
Item 50 – Fórmula para nutrição oral ou enteral denominada mix concentrado de aminoácidos essenciais, 

isenta de arginina, indicada para pacientes com Defeito no Ciclo da Uréia. Embalagem de 500gr; à R$ 
1.693,00 unitário; Marca: URCMED B PLUS;
Item 54 – Módulo de fibras alimentares para nutrição enteral ou oral, composto de fibras insolúveis (35 a 
40 %) e de fibras solúveis (60 a 65%), em pó, para uso oral ou enteral. Embalagem de 400grs; à R$ 65,15 
unitário; Marca: PRODIET/ENTERFIBER;
Item 64 – Fórmula para nutrição enteral ou oral, nutricionalmente completo, hipercalórico, normoprotéico, 
formulado com um mix de proteínas animal e vegetal – Embalagem tetrapack de 1 litro – MANDADO 
JUDICIAL; à R$ 19,80 unitário; Marca: PRODIET/TROPHIC 1.5;
Item 65 – Mix de simbióticos com fibras e probióticos. Apresentação: Saches de 06 gramas – MANDADO 
JUDICIAL; à R$ 6,20 unitário; Marca: FARMOQUIMICA/SIMBIOFLORA – CAIXA COM 15 SACHÊS;
Item 66 – Fórmula para nutrição enteral ou oral, nutricionalmente completa para crianças de 7 a 12 anos, 
normocalórica e normoprotéica, enriquecida com mix de carotenóides e com exclusivo mix mf6, com 50% 
de fibras solúveis e 50% de fibras insolúveis.  Embalagem de 500 ml – MANDADO JUDICIAL; à R$ 37,50 
unitário; Marca: FRESENIUS KABI/FREBINI ORIGINAL FIBRE;
Item 81 – Formula para nutrição enteral ou oral, em pó, nutricionalmente completa, normocalórica, 
normoproteica, com mistura de proteínas. Sabor baunilha. Embalagem: lata de 800gr – MANDADO 
JUDICIAL; à R$ 53,75 unitário; Marca: PRODIET/TROPHIC BASIC BAUNILHA;
Item 82 – Formula para nutrição enteral ou oral, em pó, nutricionalmente completa, COM FIBRAS, 
normocalórica, normoproteica, com mistura de proteínas. Sabor baunilha. Embalagem: lata de 800gr – 
MANDADO JUDICIAL; à R$ 41,72 unitário; Marca: PRODIET/TROPHIC FIBER;
MILK VITTA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
Item 38 – Leite em pó integral instantâneo - embalagem aluminizada de 1kg; à R$ 18,00 unitário; Marca: 
MILK VITTA/ROMANO;
PRODIET NUTRIÇÃO CLÍNICA LTDA 
Item 23 – Fórmula para nutrição enteral ou oral, nutricionalmente completa, líquida, hipercalórica, 
normoprotéica, com densidade calórica de 1,5 Kcal/ml, isenta de sacarose, lactose e glúten. Embalagem 
tetrapack de 1 litro; à R$ 16,10 unitário; Marca: PRODIET/TROPHIC 1.5;
Item 25 – Fórmula para nutrição enteral ou oral, para diabéticos, líquida, pobre em carboidrato. 
Embalagem em frasco 1000ml; à R$ 15,50 unitário; Marca: PRODIET/DIAMAX;
SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Item 29 – Fórmula para suplementação, para uso oral ou enteral, nutricionalmente completa, em pó, para 
crianças de 01 à 10 anos de idade, normocalórica e normoprotéica, com baixo índice de lactose ou isento 
de lactose, com baixo índice de sódio, com sacarose. Sabor baunilha. Embalagem de 400g; à R$ 23,69 
unitário; Marca: ABBOTT/PEDIASURE COMPLETE BAUNILHA;
Item 47 – Unidades de sache de modulo de glutamina para nutrição enteral ou oral, em po, armazenados 
em caixas com 20 saches de 5g; à R$ 1,82 unitário; Marca: VITAFOR/GLUTAMAX – CAIXA C/ 20 
SACHÊS;
Item 49 – Fórmula para nutrição oral ou enteral, nutricionalmente completa, em pó, para crianças maiores 
de 4 anos de idade e adultos, normocalórica, com densidade 1.0 Kcal/ml, normoproteica, enriquecida 
com vitaminas e minerais. Isenta de lactose e glúten. Sabor baunilha. Embalagem de 400gr; à R$ 28,17 
unitário; Marca: ABBOTT/ENSURE BAUNILHA;
Item 51 – Alimento para situações especiais, formulado com sistema de carboidrato de lenta absorção, 
que ajuda no controle da glicemia, Sabor baunilha. Embalagem: lata de 400g – MANDADO JUDICIAL; à 
R$ 40,17 unitário; Marca: ABBOTT/GLUCERNA BAUNILHA;
Item 57 – Fórmula para suplementação enteral ou oral , em pó, para crianças de 01 à 10 anos de idade,  
nutricionalmente completo e balanceado, normocalórico e normoprotéico, com baixo índice de lactose ou 
isento de lactose, com baixo índice de sódio, com baixa osmolaridade e suplementada com oligoelementos 
no sabor baunilha.  Embalagem de 400gr – MANDADO JUDICIAL; à R$ 23,69 unitário; Marca: ABBOTT/
PEDIASURE COMPLETE BAUNILHA;
Item 59 – Fórmula para nutrição oral ou enteral, nutricionalmente completa, em pó, para crianças maiores 
de 4 anos de idade e adultos, normocalórica, com densidade 1.0 Kcal/ml, normoproteica, enriquecida com 
vitaminas e minerais. Isenta de lactose e glúten. Sabor baunilha. Embalagem de 400gr – MANDADO 
JUDICIAL; à R$ 28,17 unitário; Marca: ABBOTT/ENSURE BAUNILHA;
SAÚDE INTEGRAL PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI - EPP
Item 39 – Módulo de fibras alimentares para nutrição enteral, composto de fibras insolúveis (35 a 40 %) e 
de fibras solúveis (60 a 65%), em pó, para uso oral ou enteral. Embalagem de 300grs; à R$ 34,89 unitário; 
Marca: NUTRICIUM/BEM VITAL MULTIFIBRAS;
Item 41 – Módulo de proteína de alto valor biológico para nutrição enteral ou oral, em pó, isento de 
glúten. Embalagem de 250g; à R$ 51,25 unitário; Marca: NUTRICIUM/BEM VITAL CASEINATO;
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
Item 06 – Composto lácteo, em pó, para crianças enriquecido com proteínas de alto valor biológico, 
vitaminas e minerais, isento de glúten, com cálcio e ferro, reduzido em gorduras e colesterol.  Embalagem 
de 350g; à R$ 12,17 unitário; Marca: SUSTAIN JÚNIOR BAUNILHA;
Item 10 – Fórmula infantil de seguimento para lactentes destinada a necessidades dietoterápicas 
especificas, à base de proteína isolada de soja, em pó, rico em cálcio. Isenta de lactose, glúten e sem traços 
de leite de vaca. Embalagem com capacidade de 800gr; à R$ 43,40 unitário; Marca: APTAMIL SOJA 2;
Item 11 – Fórmula infantil para lactentes e de seguimento para lactentes e / ou crianças de primeira 
infância, destinada as necessidades dietoterápicas especificas, hipoalergênica, semi elementar, à base de 
proteína extensamente hidrolisada do soro do leite. Embalagem de 400g; à R$ 90,40 unitário; Marca: 
PREGOMIN PEPTI;
Item 13 – Fórmula infantil para lactentes e de seguimento para lactentes e/ ou crianças de primeira 
infância, destinada as necessidades dietoterápicas especificas, isenta de lactose.  Embalagem de 400g; à 
R$ 21,26 unitário; Marca: APTAMIL SL PROEXPERT;
Item 14 – Fórmula infantil para lactentes e de seguimento para lactentes e/ ou crianças de primeira 
infância, destinadas as necessidades dietoterápicas especificas; à base de proteínas extensamente 
hidrolisadas do soro do leite, com DHA e ARA, enriquecida com vitaminas e minerais,  com no máximo 
40% de lactose. Lata de 400g; à R$ 53,38 unitário; Marca: APTAMIL PEPTI;
Item 18 – Fórmula infantil para lactentes, de seguimento para lactentes e / ou crianças de primeira 
infância, destinada as necessidades dietoterápicas especificas, hipoalergênica, à base de proteína do soro 
do leite parcialmente hidrolisada. Embalagem de 400g; à R$ 16,66 unitário; Marca: DANONE/APTAMIL 
HA;
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Item 19 – Fórmula para suplementação, nutricionalmente completa, para pacientes acima de 10 anos 
de idade, hipercalórico, com mix de fibras. Isenta de lactose e glúten. Embalagem de 200 ml; à R$ 7,00 
unitário; Marca: DANONE/FORTINI MULTI FIBER BAUNILHA;
Item 26 – Fórmula para nutrição enteral, para crianças acima de 7 anos, líquida, normocalórica, 
normoproteica, com fibras, DHA e EPA  Isento de glúten, sacarose e lactose. Sabor neutro. Baixa 
osmolaridade. Embalagem de 500ml; à R$ 22,56 unitário; Marca: NUTRINI MAX MULTI FIBER;
Item 28 – Fórmula para suplementação enteral ou oral, líquida, hipercalórica e hiperproteica, acrescida 
de arginina, zinco, selênio, vitaminas C, A e E, destinada especificamente para úlceras por pressão e outras 
situações que exijam estímulo da cicatrização. Isenta de glúten. Sabor baunilha. Embalagem de 200 ml; à 
R$ 12,63 unitário; Marca: DANONE/CUBITAN BAUNILHA;
Item 31 – Fórmula pediátrica para nutrição enteral ou oral, liquido, a partir de 1 ano de idade, 
hipercalórico, com densidade 1.5Kcal/ml, normoproteico, com mix de fibras. Isenta de lactose e glúten.  
Sabor baunilha. Embalagem de 200ml; à R$ 7,00 unitário; Marca: DANONE/FORTINI MULTI FIBER 
BAUNILHA;
Item 32 – Fórmula pediátrica para nutrição enteral ou oral, nutricionalmente completa, líquida, a partir 
de 1 ano de idade, com mix de fibras, hipercalórica 1.5 Kcal, normoproteica. Isenta de glúten, lactose e 
sacarose. Sabor baunilha. Embalagem de 200ml; à R$ 7,00 unitário; Marca DANONE/FORTINI MULTI 
FIBER BAUNILHA;
Item 33 – Fórmula pediátrica para nutrição enteral ou oral, nutricionalmente completa, líquida, a partir 
de 1 ano de idade, com mix de fibras, normocalórica, normoproteica. Isenta de glúten, lactose e sacarose. 
Embalagem de 200 ml; à R$ 16,80 unitário; Marca: DANONE/NUTRINI MULTI FIBER;
Item 36 – Fórmula para nutrição enteral, líquida, polimérica, nutricionalmente completa, normocalórica 
e normoprotéica. Com adição de fibras. Isenta de sacarose, lactose e glúten. Embalagem de 1000ml; à R$ 
19,00 unitário; Marca: DANONE/NUTRISON MULTI FIBER;
Item 46 – Fórmula Infantil de seguimento para crianças de primeira infância, parcialmente hidrolisada, 
adicionada de nucleotídeos, DHA e ARA. Embalagem com 800g; à R$ 38,37 unitário; Marca: DANONE/
APTAMIL HA;
Item 56 – Espessante para uso enteral ou oral, modificado e instantâneo, isento de lactose, sacarose 
e glúten. Sabor neutro. Embalagem de 300grs – MANDADO JUDICIAL; à R$ 41,53 unitário; Marca: 
MILUPA/NUTILIS;
Item 61 – Suplemento alimentar lácteo em pó, para crianças enriquecido com proteínas de alto valor 
biológico, vitaminas e minerais, isento de gluten, com cálcio e ferro, reduzido em gorduras e colesterol.  
Embalagem de 350g, Sabor baunilha – MANDADO JUDICIAL; à R$ 12,17 unitário; Marca: SUSTAIN 
JÚNIOR BAUNILHA;
Item 73 – Fórmula infantil para lactentes e de seguimento para lactentes e/ ou crianças de primeira 
infância,destinada as necessidades  dietoterápicas especificas, anti regurgitação. Embalagem de 400g – 
MANDADO JUDICIAL; à R$ 20,86 unitário; Marca: APTAMIL AR;
VIDA FORTE NUTRIENTES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA
Item 07 – Espessante para uso enteral ou oral, modificado e instantâneo, isento de lactose, sacarose e 
glúten. Sabor neutro. Embalagem de 250grs; à R$ 20,61 unitário; Marca: VIDA FORTE/ESPEFOR;
Item 40 – Módulo de oligossacarídeos para nutrição enteral ou oral, em pó. Embalagem de 400g; à R$ 
11,54 unitário; Marca: VIDA FORTE/CARBOFOR;
Bauru, 21/01/2019 - 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 materiais de escritório. 
– PROCESSO Nº. 07.858/2018 – PE 34/18 – RP  
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA - ME
LOTE 03
Item 09 – ETIQUETA ADESIVA CIRCULAR 18,79MM COR AMARELA- CARTELA/200; à R$ 2,99 
unitário; Marca: AMAZONAS;
Item 10 – ETIQUETA ADESIVA CIRCULAR 18,79MM COR AZUL- CARTELA/200; à R$ 2,99 unitário; 
Marca: AMAZONAS;
Item 11 – ETIQUETA ADESIVA CIRCULAR 18,79MM COR LARANJA- CARTELA/200; à R$ 2,99 
unitário; Marca: AMAZONAS;
Item 12 – ETIQUETA ADESIVA CIRCULAR 18,79MM COR VERDE- CARTELA/200; à R$ 2,99 unitário; 
Marca: AMAZONAS;
Item 13 – ETIQUETA ADESIVA CIRCULAR 18,79MM COR VERMELHA- CARTELA/200; à R$ 2,99 
unitário; Marca: AMAZONAS;
DAGEAL – COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA – ME
LOTE 01
Item 01 – Rolo com 250 gramas de Barbante Cru, 08 fios 100% Algodão; à R$ 6,33 unitário; Marca: SÃO 
JOÃO; 
Item 02 – Unidade de Cadarço Branco de Algodão, peça com 1cm x 10m; à R$ 3,85 unitário; Marca: SÃO 
JOSÉ; 
Item 03 – Unidade de Folha de Cartolina Branca 50 x 66cm, 180 g/m2; à R$ 0,73 unitário; Marca: 
DICAPEL; 
Item 04 – Unidade de Grampeador 26/6 – Tipo Alicate; à R$ 32,20 unitário; Marca: CIS/MODELO S 150; 
Item 05 – Unidade de Papel Almaço nº 5 Com Pauta, Med. 210 x 297mm, 75g/m2; a R$ 0,16 unitário; 
Marca: PANAMERICANA;
Item 06 – Unidade de Papel Almaço nº 5 Sem Pauta, Med. 210 x 297mm, 75g/m2; a R$ 0,17 unitário; 
Marca: PANAMERICANA;
Item 07 – Caixa com 100 folhas – 02 Carreiras de Etiqueta Auto Adesiva, tamanho 50,8 x 101,60, para 
Impressora Jato de Tinta/Laser; à R$ 31,47 unitário; Marca: LINK LABEL; 
DALEN SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E PAPELARIA EIRELI – EPP
LOTE 02
Item 08 – Rolo de senha com tickets descartáveis, possuindo 2000  números de 001 a 999 duas vezes para 
dispensadores de senhas manuais; à R$ 12,73 unitário - Marca: TURN O MATIC;
LOTE 05
Item 21 –Bobina de papel térmico para painel eletrônico 57mm x 30m - Rolo; à R$ 2,22 unitário - Marca: 
COLORPRINT;
Bauru, 21/01/2019 - 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 107 (cento e sete) 
unidades de sombrinha/guarda-chuva com protetor solar. – PROCESSO Nº. 57.954/20178 – PE 274/17 
– RP  
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
JENIFER JÉSSICA AZEVEDO
LOTE 1
Item 01 - Sombrinha/Guarda chuva com protetor solar (FPU 50+); à R$ 72,00 unitário;  Marca: Paris 
Bauru, 21/01/2019 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Evelyn Prado Rineri – Diretora da Divisão Compras e Licitações–S.M.S.

ATA VIGENTE DE REGISTRO DE PREÇOS PARA contratação de empresa especializada na confecção 
estimada anual de uniformes para os Servidores do SAMU-192.. – PROCESSO Nº. 10.980/2018 – PE 
47/18 – RP  
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CAMPINAS MILITARY DEFENSE LTDA - EPP
LOTE 1 
Item 01 – MACACAO MANGA LONGA - SAMU - TAM 38, à R$ 189,76 unitário; Marca: MILITARY 
DEFENSE;
Item 02 – MACACAO MANGA LONGA - SAMU - TAM 40, à R$ 189,73 unitário; Marca: MILITARY 
DEFENSE;
Item 03 – MACACAO MANGA LONGA - SAMU - TAM 42, à R$ 189,73 unitário; Marca: MILITARY 
DEFENSE;
Item 04 – MACACAO MANGA LONGA - SAMU - TAM 44, à R$ 189,73 unitário; Marca: MILITARY 
DEFENSE;
Item 05 – MACACAO MANGA LONGA - SAMU - TAM 46, à R$ 189,73 unitário; Marca: MILITARY 
DEFENSE;
Item 06 – MACACAO MANGA LONGA - SAMU - TAM 48, à R$ 189,73 unitário; Marca: MILITARY 
DEFENSE;
Item 07 – MACACAO MANGA LONGA - SAMU - TAM 50, à R$ 189,73 unitário; Marca: MILITARY 
DEFENSE;
Item 08 – MACACAO MANGA LONGA - SAMU - TAM 52, à R$ 189,73 unitário; Marca: MILITARY 
DEFENSE;
Item 09 – MACACAO MANGA LONGA - SAMU - TAM 54, à R$ 189,73 unitário; Marca: MILITARY 
DEFENSE;
Item 10 – MACACAO MANGA LONGA - SAMU - TAM 56, à R$ 189,73 unitário; Marca: MILITARY 
DEFENSE;
Item 11 – MACACAO MANGA LONGA - SAMU - TAM 58, à R$ 189,73 unitário; Marca: MILITARY 
DEFENSE;
Item 12– MACACAO MANGA LONGA - SAMU - TAM 60, à R$ 189,73 unitário; Marca: MILITARY 
DEFENSE;
Item 13 – MACACAO MANGA LONGA - SAMU - TAM 62, à R$ 189,75 unitário; Marca: MILITARY 
DEFENSE;
Item 14 – MACACAO MANGA LONGA - SAMU - TAM 64, à R$ 189,76 unitário; Marca: MILITARY 
DEFENSE;
LOTE 3
Item 21 – JAQUETA COM MANGA LONGA, AZUL MARINHO - SAMU 192 - TAM PP, à R$ 114,27 
unitário; Marca: MILITARY DEFENSE;
Item 22 – JAQUETA COM MANGA LONGA, AZUL MARINHO - SAMU 192 - TAM P, à R$ 114,25 
unitário; Marca: MILITARY DEFENSE;
Item 23 – JAQUETA COM MANGA LONGA, AZUL MARINHO - SAMU 192 - TAM M, à R$ 114,29 
unitário; Marca: MILITARY DEFENSE;
Item 24 – JAQUETA COM MANGA LONGA, AZUL MARINHO - SAMU 192 - TAM G, à R$ 114,29 
unitário; Marca: MILITARY DEFENSE;
Item 25 – JAQUETA COM MANGA LONGA, AZUL MARINHO - SAMU 192 - TAM GG, à R$ 114,29 
unitário; Marca: MILITARY DEFENSE;
Item 26 – JAQUETA COM MANGA LONGA, AZUL MARINHO - SAMU 192 - TAM EGG, à R$ 114,27 
unitário; Marca: MILITARY DEFENSE;
LOTE 4
Item 27 – BOTA DE SEGURANCA; CANO ALTO, COURO HIDROFUGADO – SAMU 192 – TAM.34, à 
R$ 258,93 unitário; Marca: CALUCCI/ MOD. VALCORE.
Item 28 – BOTA DE SEGURANCA; CANO ALTO, COURO HIDROFUGADO – SAMU 192 – TAM.35, à 
R$ 258,92 unitário; Marca: CALUCCI/ MOD. VALCORE.
Item 29 – BOTA DE SEGURANCA; CANO ALTO, COURO HIDROFUGADO – SAMU 192 – TAM.36, à 
R$ 258,93 unitário; Marca: CALUCCI/ MOD. VALCORE.
Item 30 – BOTA DE SEGURANCA; CANO ALTO, COURO HIDROFUGADO – SAMU 192 – TAM.37, à 
R$ 258,93 unitário; Marca: CALUCCI/ MOD. VALCORE.
Item 31 – BOTA DE SEGURANCA; CANO ALTO, COURO HIDROFUGADO – SAMU 192 – TAM.38, à 
R$ 258,93 unitário; Marca: CALUCCI/ MOD. VALCORE.
Item 32 – BOTA DE SEGURANCA; CANO ALTO, COURO HIDROFUGADO – SAMU 192 – TAM.39, à 
R$ 258,93 unitário; Marca: CALUCCI/ MOD. VALCORE.
Item 33 – BOTA DE SEGURANCA; CANO ALTO, COURO HIDROFUGADO – SAMU 192 – TAM.40, à 
R$ 258,93 unitário; Marca: CALUCCI/ MOD. VALCORE.
Item 34 – BOTA DE SEGURANCA; CANO ALTO, COURO HIDROFUGADO – SAMU 192 – TAM.41, à 
R$ 258,93 unitário; Marca: CALUCCI/ MOD. VALCORE.
Item 35 – BOTA DE SEGURANCA; CANO ALTO, COURO HIDROFUGADO – SAMU 192 – TAM.42, à 
R$ 258,93 unitário; Marca: CALUCCI/ MOD. VALCORE.
Item 36 – BOTA DE SEGURANCA; CANO ALTO, COURO HIDROFUGADO – SAMU 192 – TAM.43, à 
R$ 258,93 unitário; Marca: CALUCCI/ MOD. VALCORE.
Item 37 – BOTA DE SEGURANCA; CANO ALTO, COURO HIDROFUGADO – SAMU 192 – TAM.44, à 
R$ 258,91 unitário; Marca: CALUCCI/ MOD. VALCORE.
GLOBAL BANDEIRAS EIRELLI - ME
LOTE 02
Item 15 - CAMISA MODELO TRADICIONAL, DECOTE REDONDO NA COR AZUL MARINHO, MANGA 
CURTA, BORDADO: EMBLEMA SAMU – TAM.PP, à R$ 25,37 unitário; Marca: GLOBAL



33DIÁRIO OFICIAL DE BAURU TERÇA, 22 DE JANEIRO DE 2.019

Item 16 - CAMISA MODELO TRADICIONAL, DECOTE REDONDO NA COR AZUL MARINHO, MANGA 
CURTA, BORDADO: EMBLEMA SAMU – TAM.P, à R$ 25,37 unitário; Marca: GLOBAL
Item 17 - CAMISA MODELO TRADICIONAL, DECOTE REDONDO NA COR AZUL MARINHO, MANGA 
CURTA, BORDADO: EMBLEMA SAMU – TAM.M, à R$ 25,37 unitário; Marca: GLOBAL
Item 18 - CAMISA MODELO TRADICIONAL, DECOTE REDONDO NA COR AZUL MARINHO, MANGA 
CURTA, BORDADO: EMBLEMA SAMU – TAM.G, à R$ 25,37 unitário; Marca: GLOBAL
Item 19 - CAMISA MODELO TRADICIONAL, DECOTE REDONDO NA COR AZUL MARINHO, MANGA 
CURTA, BORDADO: EMBLEMA SAMU – TAM.GG, à R$ 25,37 unitário; Marca: GLOBAL
Item 20 - CAMISA MODELO TRADICIONAL, DECOTE REDONDO NA COR AZUL MARINHO, MANGA 
CURTA, BORDADO: EMBLEMA SAMU – TAM.XGG, à R$ 25,37 unitário; Marca: GLOBAL
Bauru, 21/01/2019 - 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 vários medicamentos 
para o Município. – PROCESSO Nº. 06.408/2018 – PE 28/18 – RP  
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
Item 39 - Unidade de comprimidos contendo 500 mg de divalproato de sodio ER, á R$ 1,90 unitário, 
Marca: ABBOTT/DEPAKOTE ER – Caixa com 30 unidades;
Item 59 - Unidade de capsulas contendo glicosamina, sulfato de 500mg + condroitina, sulfato de 400mg, 
á R$ 1,50 unitário, Marca: ZODIAC/ CONDROFLEX – Caixa com 60 unidades;
ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 
Item 04 – Unidade de comprimidos de ácido tioctico 600 mg, á R$ 2,99 unitário, Marca: MERCK/
THIOCTACID 600MG – Caixa com 30 comprimidos;
Item 05 – Unidade de comprimidos de ácido tioctico 600 mg, á R$ 2,99 unitário, Marca: MERCK/
THIOCTACID 600MG – Caixa com 30 comprimidos;
Item 55 – Unidade de comprimidos contendo gliclazida mr 30 mg, á R$ 0,40 unitário, Marca: TORRENT 
/ AZUKON MR – Caixa com 30 comprimidos;
CM HOSPITALAR S.A.
Item 02 – Unidade de comprimidos contendo 100 mg de ácido acetilsalicílico, á R$ 0,34 unitário, Marca: 
BAYER/ASPIRINA PREVENT – Caixa com 30 comprimidos revestidos;
Item 46 – Unidade de comprimidos contendo ezetimiba + sinvastatina 10/20mg, á R$ 2,78 unitário, Marca: 
MERCK SHARP E DOHME / VYTORIN – Caixa com 30 comprimidos;
Item 47 – Unidade de comprimidos contendo ezetimiba + sinvastatina 10/40mg, á R$ 4,88 unitário, Marca: 
MERCK SHARP E DOHME / VYTORIN – Caixa com 30 comprimidos;
Item 48 – Unidade de comprimidos contendo fingolimode 0,5mg, á R$ 196,99 unitário, Marca: NOVARTIS 
/ GILENYA - Caixa com 28 cápsulas;
Item 49 – Unidade de comprimidos contendo cápsulas para inalação contendo 12+400mcg de fumarato 
de formoterol + budesonida, á R$ 1,01 unitário, Marca: NOVARTIS / FORASEQ 12/400 MCG - Caixa 
com 60+60CAP + INALADOR;  
Item 57 – Unidade de cápsulas para inalação contendo 50 mcg de glicopirronio, á R$ 4,24 unitário, 
Marca: NOVARTIS/SEEBRI 50 MCG – Caixa com 30 cápsulas;  
Item 71 – Unidade de solucao oftalmica esteril com 50mcg/ml de latanoprost e 5mg/ml de timolol, á R$ 
110,78 unitário, Marca: PFIZER / XALACOM 2,5MG – FRASCO 2,5ML;  
Item 79 – Unidade de comprimidos contendo montelucaste sodico 10mg, á R$ 0,42 unitário, Marca: 
MERCK SHARP E DOHME / SINGULAIR – Caixa com 30 comprimidos revestidos;  
Item 86 – Unidade de comprimidos contendo sitagliptina 50mg, á R$ 2,46 unitário, Marca: MERCK 
SHARP E DOHME / JANUVIA - Caixa com 28 comprimidos;  
Item 87 – Unidade de comprimidos contendo sitagliptina 100mg, á R$ 4,93 unitário, Marca: MERCK 
SHARP E DOHME / JANUVIA - Caixa com 28 comprimidos revestidos;  
Item 89 – Unidade de comprimidos contendo succinato de solifenacina 10mg, á R$ 4,02 unitário, Marca: 
ASTELLAS / VESICARE 10MG - Caixa com 30 comprimidos;
DAKFILM COMERCIAL LTDA   
Item 63 – Unidade de solução análoga de insulina detemir 100 ui/ml - carpule de 03 ml, á R$ 54,15 
unitário, Marca: NOVO NORDISK / LEVEMIR PENFILL - Caixa com 5 unidades;
Item 67 – Unidade de insulina humana aspart, concentracao/dosagem de 100 ui/ml, forma farmaceutica 
injetavel, forma de apresentacao em refil com 3,0 ml, á R$ 30,44 unitário, Marca: NOVO NORDISK / 
NOVORAPID FLEXPEN - Caixa com 5 unidades;
Item 68 – Unidade de caneta contendo 6mg/ml de solucao injetavel de liraglutida, á R$ 147,93 unitário, 
Marca: NOVO NORDISK / VICTOZA -  Caixa com 2 unidades;
Item 69 – Unidade de caneta de 3ml cada contendo solucao injetavel de liraglutida 6mg/ml, á R$ 147,93 
unitário, Marca: NOVO NORDISK / SAXENDA 6MG -  Caixa com 3 unidades;
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 
Item 23 – Unidade de comprimidos contendo clobazam 20 mg, á R$ 0,563 unitário, Marca: SANOFI / 
URBANIL – Caixa com 20 comprimidos;  
Item 24 – Unidade de comprimidos contendo clobazam 20 mg, á R$ 0,563 unitário, Marca: SANOFI / 
URBANIL – Caixa com 20 comprimidos;  
Item 36 – Unidade de capsulas contendo diacereina 50mg, á R$ 3,24 unitário, Marca: TRB / ARTRODAR 
– Caixa com 30 comprimidos;  
Item 64 – Unidade de solucao analoga de insulina glargina (lantus) 100 ui/ml - 10 ml, á R$ 157,51 
unitário, Marca: SANOFI / LANTUS 10 ML – Caixa com 1 unidade;  
Item 65 – Unidade de solucao analoga de insulina glargina (lantus) 100 ui/ml - carpule (refil) 03 ml, á R$ 
50,76  unitário, Marca: SANOFI / LANTUS 3 ML – Caixa com 1 unidade;  
Item 66 – Unidade de insulina glulisina 100 ui/ml, caneta descartavel com 3 ml de solucao injetavel, á R$ 
19,645  unitário, Marca: SANOFI / APIDRA SOLOSTAR – Caixa com 1 unidade;  
Item 72 – Unidade de comprimidos contendo levotiroxina sodica 112 mcg, á R$ 0,4595  unitário, Marca: 
SANOFI / PURAN T4 – Caixa com 30 comprimidos;  
Item 73 – Unidade de comprimidos contendo levotiroxina sodica 75 mcg, á R$ 0,30  unitário, Marca: 
SANOFI / PURAN T4 – Caixa com 30 comprimidos;  
Item 75 – Unidade de canetas (seringa) preenchidas descartáveis de 3ml de solução (0,1mg/ml) contendo 
14 doses cada de lixisenatida, á R$ 135,685  unitário, Marca: SANOFI / LYXUMIA – Caixa com 2 
unidades;  
Item 80 – Unidade de frasco contendo 20 ml de periciazina 40mg/ml, á R$ 11,567  unitário, Marca: 
SANOFI / NEULEPTIL – Caixa com 1 unidade;  

Item 92 – Unidade de frascos de 40 ml de solucao oral de 200 mg de valproato de sodio, á R$ 9,145  
unitário, Marca: SANOFI / VALPAKINE – Caixa com 1 unidade;  
ELFA MEDICAMENTOS LTDA 
Item 15– Unidade de comprimidos contendo canaglifozina 300 mg, á R$ 4,18  unitário, Marca: JANSSEN 
CILAG / INVOKANA – Caixa com 30 comprimidos;  
Item 16– Unidade de comprimidos contendo canaglifozina 300 mg, á R$ 4,18  unitário, Marca: JANSSEN 
CILAG / INVOKANA – Caixa com 30 comprimidos;  
EXTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES – EIRELI 
Item 06– Unidade de comprimidos contendo agomelatina 25mg, á R$ 4,09  unitário, Marca: SERVIER / 
VALDOXAN – Caixa com 28 comprimidos;  
Item 38– Unidade de comprimidos contendo 450mg de diosmina com 50mg de hesperidina, á R$ 0,38  
unitário, Marca: SERVIER / DAFLON – Caixa com 30 comprimidos;  
GERAIS, COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICOS 
LTDA - EPP
Item 19– Unidade de comprimidos contendo cinacalcete 30 mg, á R$ 13,66 unitário, Marca: DR. REDDYS 
/ GENERICO – Caixa com 30 comprimidos;  
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 
Item 03 – Unidade de comprimidos contendo ácido ascórbico 1g, á R$ 0,89  unitário, Marca: CIFARMA / 
VITERGYL C – Caixa com 10 comprimidos efervescentes;  
Item 08 – Unidade de comprimidos contendo alprazolam 2mg, á R$ 0,72 unitário, Marca: BRAINFARMA 
/ APRAZ – Caixa com 30 comprimidos;  
Item 18 – Unidade de ampola IM contendo cianocobalamina 5000mcg + piridoxina 100mg + tiamina 
100mg, á R$ 3,49 unitário, Marca: ARESE PHARMA / NEVRIX 5000 MCH – Caixa com 3 ampolas;  
Item 20 – Unidade de comprimidos contendo ciprofibrato 100mg, á R$ 1,06 unitário, Marca: BRAINFARMA 
/ GENERICO – Caixa com 30 comprimidos;  
Item 26 – Unidade de comprimidos contendo clopidogrel 75mg, á R$ 0,48 unitário, Marca: AUROBINDO 
/ GENERICO – Caixa com 30 comprimidos;  
Item 40 – Unidade de frasco de 100ml contendo 1mg/ml de domperidona suspensao, á R$ 8,72 unitário, 
Marca: MEDLEY / GENERICO – Caixa com 1 unidade;  
Item 43 – Unidade de comprimidos contendo escitalopram 10mg, á R$ 0,20 unitário, Marca: BRAINFARMA 
/ GENERICO – Caixa com 30 comprimidos;  
Item 45 – Unidade de comprimidos contendo ezetimiba 10mg, á R$ 1,68 unitário, Marca: ALTHAIA / 
GENERICO – Caixa com 60 comprimidos;  
Item 51 – Unidade de capsulas contendo 400 mg de gabapentina, á R$ 0,56 unitário, Marca: RANBAXY 
/ GENERICO  – Caixa com 30 comprimidos; 
Item 52 – Unidade de bisnaga de gel hidroativo a base de hidrocoloide e alginato, á R$ 19,15  unitário, 
Marca: CASEX / ALLY GEL - Caixa com 1 bisnaga 85 gramas; 
Item 53 – Unidade de comprimidos contendo gingko biloba 120 mg, á R$ 1,60 unitário, Marca: 
BRAINFARMA / GINKOTAB – Caixa com 30 comprimidos;
Item 54 – Unidade de comprimidos contendo gliclazida MR 60 mg, á R$ 1,32 unitário, Marca: SERVIER 
/ DIAMICRON MR – Caixa com 30 comprimidos;
Item 56 – Unidade de comprimidos contendo gliclazida MR 60 mg, á R$ 1,32 unitário, Marca: SERVIER 
/ DIAMICRON MR – Caixa com 30 comprimidos;
Item 60 – Unidade de comprimidos contendo clindamicina 300mg, á R$ 1,83 unitário, Marca: UQFM/
GENERICO – Caixa com 16 comprimidos;
PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Item 58 – Unidade de capsulas contendo glicosamina, sulfato de 500mg + condroitina, sulfato de 400mg, 
á R$ 1,933 unitário, Marca: ACHE / ARTROLIVE – Caixa com 90 cápsulas;
Item 81– Unidade de comprimidos contendo ramipril + hidroclorotiazida 5/12,5 mg, á R$ 1,2673 unitário, 
Marca: LIBBS / NAPRIX D – Caixa com 30 comprimidos;
PORTAL LTDA 
Item 17– Unidade de comprimidos contendo capecitabina 500mg, á R$ 8,79 unitário, Marca: SUN  – Caixa 
com 120 comprimidos;
Item 41– Unidade de cápsulas contendo duloxetina 30mg, á R$ 1,5925 unitário, Marca: EMS/CYMBI 
Caixa com 30 comprimidos;
Item 42– Unidade de cápsulas contendo duloxetina 60mg, á R$ 2,4074 unitário, Marca: EMS/CYMBI 
Caixa com 30 comprimidos;
LOTES DESERTOS: 1, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 44, 50, 61, 62, 
70, 74, 76, 77, 78, 82, 83, 84, 88, 90, 91.
LOTES FRACASSADOS: 21, 22, 85.
Bauru, 21/01/2019 - 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 medicamentos 
para o município. – PROCESSO Nº. 07.092/2018 – PE 29/18 – RP  
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
Item 63 - NITAZOXAMIDA 20MG/ML - FRASCO 100ML; Valor Unitário: R$ 50,47 Marca: Annita/
farmoquimica
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 
Item 51 - PREDNISOLONA 3 MG/ML - FR 120 ML; Valor Unitário: R$ 7,28 Marca: Genérico/ Hipolabor 
caixa c/ 50 frascos;
Item 52 - SULFAMETOXAZOL 4% C/TRIMETOPRIMA 0,8% SUSPENSÃO-FRS 100ml; Valor Unitário: 
R$ 1,4285 Marca: Bac Sulfraprim/ Sobral - caixa c/ 60 frascos;
Item 69 - METRONIDAZOL+NISTATINA CREME - BISNAGA 40 gr; Valor Unitário: R$ 10,4688 Marca: 
Genérico/ Prati Donaduzzi -  caixa c/ 50 bisnagas;
CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA 
Item 25 - ACICLOVIR 200 MG - COMPRIMIDO; Valor Unitário: R$ 0,19 Marca: Genérico/ Cimed - caixa 
c/ 30 comprimidos
Item 47 - MICONAZOL, NITRATO LOCAO 2% - FRASCO 30ML; Valor Unitário: R$ 4,73 Marca: 
genérico/ Cimed 
CM HOSPITALAR S.A. 
Item 22 - TENECTEPLASE 40 MG - FRASCO/AMPOLA; Valor Unitário: R$ 4.543,46 Marca: Metalyse 
40mg/ Boehringer
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Item 23 - TENECTEPLASE 50 MG - FRASCO/AMPOLA; Valor Unitário: R$ 5.615,13 Marca: Metalyse 
50mg/ Boehringer
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 
Item 03 - EPINEFRINA 01 mg - AMPOLA 01 ml; Valor Unitário: R$ 1,8181 Marca: Adren/ Hipolabor – 
caixa c/100 ampolas 
Item 24 - TIAMINA, CLORIDRATO 100MG/ML - AMPOLA; Valor Unitário: R$ 6,68 Marca: Acesyl/ 
Citopharma – caixa c/ 50  ampolas 
Item 26 - ACIDO ACETILSALICILICO 100 mg  - COMPRIMIDO; Valor Unitário: R$ 0,0169 Marca: 
Dormec/ Imec – caixa c/ 1000 comprimidos
Item 27 - AMOXICILINA 500 + CLAVULANATO 125 - COMPRIMIDO; Valor Unitário: R$ 0,98 Marca: 
Genérico/ Sandoz – caixa c/ 21 comprimidos
Item 49 - OLEO MINERAL SOLUÇÃO - FRASCO 100 ml; Valor Unitário: R$ 1,8333 Marca: Imec – caixa 
c/ 50 frascos 
Item 53 - CARBAMAZEPINA XAROPE 20 MG/ML - FRACO 100 ML; Valor Unitário: R$ 9,00 Marca: Uni 
Carbamaz 2%/ União Quimica
Item 58 FENTANILA, CITRATO 50MCG/ML - AMPOLA 5ML; Valor Unitário: R$ 1,2988 Marca: 
Equivalen/ Hipolabor – caixa c/ 25 ampolas 
Item 80 - PENICILINA G. BENZATINA 600.000 UI - FRASCO/AMPOLA; Valor Unitário: R$ 8,60 
Marca:Bepeben 600000 UI/ Teuto – caixa c/ 50 frascos
Item 81 - CALCIO 600MG+COLECALCIFEROL 400UI - COMPRIMIDO; Valor Unitário: R$ 0,118 
Marca: Calcimec/ Imec – caixa c/ 60 comprimidos
Item 83 - METILDOPA 250MG - COMPRIMIDO; Valor Unitário: R$ 0,2649 Marca: Tensioval/ Sanval – 
caixa c/ 500 comprimidos 
Item 87 - NITROFURANTOINA 100 MG - COMPRIMIDO; Valor Unitário: R$ 0,26 Marca: Teuto/
Genérico – caixa c/ 280 comprimidos
Item 89 - CARBAMAZEPINA 200 mg - COMPRIMIDO; Valor Unitário: R$ 0,065 Marca: Genérico/ Teuto 
– caixa c/ 500 comprimidos 
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA
Item 06 - HEPARINA SODICA, 5.000 U.I./ml, INJETAVEL - FRASCO 5ML; Valor Unitário: R$ 9,00 
Marca:Hemofol/Cristalia  - caixa C/ 25 frascos
Item 10 - RINGER C/ LACTATO DE SODIO - FRASCO 500 ML - SISTEMA FECHADO; Valor Unitário: 
R$ 1,99 Marca: Sanobiol- caixa C/ 20 frascos
Item 13 - SORO FISIOLOGICO A 0,9% - FRASCO 500 ml - SISTEMA FECHADO; Valor Unitário: R$ 
1,969 Marca: Sanobiol- caixa C/ 20 frascos
Item 14 - SORO FISIOLOGICO A 0,9% - FRASCO 1000ML - SISTEMA FECHADO; Valor Unitário: R$ 
2,90 Marca: Sanobiol- caixa C/ 12 frascos
Item 15 - SORO GLICOFISIOLOGICO - FRASCO 250 ml - SISTEMA FECHADO; Valor Unitário: R$ 
1,75 Marca: Sanobiol- caixa C/ 40 frascos
Item 16 - SORO GLICOFISIOLOGICO - FRASCO 500 ml - SISTEMA FECHADO; Valor Unitário: R$ 
1,99 Marca: Sanobiol- caixa C/ 20 frascos 
Item 19 - SORO GLICOSADO A 5% - FRASCO 500 ml - SISTEMA FECHADO; Valor Unitário: R$ 2,10 
Marca: Sanobiol- caixa C/ 20 frascos
Item 50 - PILOCARPINA, CLORIDRATO 2% COLIRIO - FRASCO 10 ml.; Valor Unitário: R$ 17,55 
Marca: Pilocan/ Latinofarma
Item 54 - FENITOINA 100 mg - COMPRIMIDO; Valor Unitário: R$ 0,17 Marca: Fenital/Cristalia- caixa 
C/ 200 comprimidos
Item 55 - FENITOINA SODICA 250 mg - AMPOLA 05 ml; Valor Unitário: R$ 1,60 Marca: Fenital/Cristalia 
- caixa C/ 10 ampolas
Item 57 - FENOBARBITAL 200 mg - AMPOLA; Valor Unitário: R$ 1,50 Marca: Fenocris/Cristalia -caixa 
C/ 25 ampolas
Item 59 - HALOPERIDOL DECANOATO 70,52 mg - AMPOLA 01 ml; Valor Unitário: R$ 4,26 Marca: 
Halo Decanoato/Cristalia - caixa C/ 25 ampolas
Item 82 - LEVODOPA 250MG + CARBIDOPA 25MG - COMPRIMIDO; Valor Unitário: R$ 0,802 
Marca:Parkidopa/ Cristalia - caixa C/ 200 comprimidos
DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA
Item 28 - CLOPIDOGREL 75 MG - COMPRIMIDOS; Valor Unitário: R$ 0,276 Marca: Genérico/ 
Ranbaxy-Caixa C/ 28 comprimidos
Item 84 - NICOTINA ADESIVO TRANSDERMICO  14MG A 16,6MG - UNIDADE; Valor Unitário: R$ 
6,16 Marca: Nicotinell/ Glaxo-Caixa C/ 7 unidades
Item 85 - NICOTINA ADESIVO TRANSDERMICO 21MG A 24,9MG - UNIDADE; Valor Unitário: R$ 
6,745 Marca: Nicotinell/ Glaxo-Caixa C/ 7 unidades
Item 86 - NICOTINA ADESIVO TRANSDERMICO 7MG A 8,3MG- UNIDADE; Valor Unitário: R$ 6,45 
Marca: Nicotinell/ Glaxo-Caixa C/ 7 unidades
ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULAÇÃO EIRELI -ME
Item 67 - ESTROGENOS CONJUGADOS - CREME VAGINAL - BISNAGA 25gr; Valor Unitário: R$ 30,00 
Marca: Estratti Vegetali
FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 
Item 11 - SORO FISIOLOGICO A 0,9% - FRASCO 100 ml - SISTEMA FECHADO; Valor Unitário: R$ 
1,449 Marca: Genérico/ Equiplex - Caixa C/ 30 unidades;
Item  12- SORO FISIOLOGICO A 0,9% - FRASCO 250 ml - SISTEMA FECHADO; Valor Unitário: R$ 
1,669 Marca: Genérico/ Equiplex - Caixa C/ 30 unidades;
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
Item 08 - MANITOL 20%  - FRASCO 250 ml - SISTEMA FECHADO;  Valor Unitário: R$ 3,02 Marca: 

Kabipac / Fresenius –  caixa c/ 48 frascos; 
Item 18 - SORO GLICOSADO A 5% - FRASCO 250 ml - SISTEMA FECHADO;  Valor Unitário: R$ 1,78 
Marca: Kabipac / Fresenius –  caixa c/ 48 frascos; 
G.M. VALENCIA PRODUTOS HOSPITALARES-ME
Item 76 - SABONETE LIQUIDO PARA HIGIENIZAÇAO - GALAO 5 LT; Valor Unitário: R$ 32,71 Marca: 
Indalabor
INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Item 46 - LACTULOSE XAROPE 120 ML - FRASCO; Valor Unitário: R$ 4,9625 Marca: Nutriex – caixa 
c/ 50 frascos
Item 72- SULFADIAZINA DE PRATA 1% - BISNAGA COM 30 GRAMAS; Valor Unitário: R$ 2,7796 
Marca: Genérico/ Prati Donaduzzi – caixa c/ 100 bisnagas
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Item 01 - CLORANFENICOL, HEMISSUCCINATO 01 gr - FRASCO/AMPOLA; Valor Unitário: R$ 3,55 
Marca: Arifenicol/ Blausiegel – caixa c/ 100 frascos; 
Item 05 - GLUCONATO DE CALCIO 10% - AMPOLA 10 ml; Valor Unitário: R$ 1,42 Marca: Halex Istar 
SP – caixa c/ 100 ampolas; 
Item 61 - CETOCONAZOL CREME - BISNAGA 30 GRAMAS; Valor Unitário: R$ 1,88 Marca: Cetonin/ 
Cifarma; 
Item 68 - LIDOCAINA, CLORIDRATO 5% - POMADA - BISNAGA 25 gramas; Valor Unitário: R$ 9,00 
Marca: Lidial/ Valeant; 
Item 73 - TETRACICLINA,CLOR.100mg/4grCREME C/ANFOTERICINA B 50mg-40gramas; Valor 
Unitário: R$ 23,74 Marca: Tericin AT/ Arese Pharma; 
Item 77 - SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 100ML TWIST OFF - FRASCO; Valor Unitário: R$ 1,54 
Marca: Sorimax/ Farmax – caixa c/ 144 frascos; 
Item 90 - HALOPERIDOL 05 mg - AMPOLA 01 ml; Valor Unitário: R$ 0,949 Marca: Hypofarma – caixa 
c/ 50 ampolas; 
Item 95 - DIAZEPAN 10 mg - COMPRIMIDO; Valor Unitário: R$ 0,0599 Marca: Brainfarma/ caixa c/ 
1000 comprimidos; 
Item 96 - DIAZEPAN 5 mg - COMPRIMIDO; Valor Unitário: R$ 0,0599 Marca: Brainfarma/ caixa c/ 30 
comprimidos; 
MAVARO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS  LTDA
Item 70 - PROTETOR SOLAR - FPS 30 - FRASCO; Valor Unitário: R$ 8,12 Marca: Mavaro/ Ultra FPS 30; 
NDS – DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Item 33 - METRONIDAZOL 250 mg - COMPRIMIDO; Valor Unitário: R$ 0,0964 Marca: Prati-Donaduzzi-
Caixa C/ 600 comprimidos;
Item 35 - ALBENDAZOL SUSPENSAO 40 MG- FRASCO; Valor Unitário: R$ 0,9333 Marca: Prati-
Donaduzzi-Caixa C/ 200 frascos;
Item 36 - AMOXICILINA 50 MG/ML - FRS 150ML; Valor Unitário: R$ 4,9836 Marca: Prati-Donaduzzi-
Caixa C/ 50 frascos;
Item 38 - AZITROMICINA SUSPENSAO ORAL 40 MG/ML CONTENDO 600MG-FR; Valor Unitário: R$ 
5,00 Marca: Prati-Donaduzzi-Caixa C/ 50 frascos;
Item 39 - BROMOPRIDA 4 MG/ML GOTAS - FR 20 ML; Valor Unitário: R$ 0,95 Marca: Prati-Donaduzzi-
Caixa C/ 200 frascos;
Item 40 - CARBOCISTEINA 50MG/ML SOLUCAO ADULTO -FR100ML; Valor Unitário: R$ 2,6068 
Marca: Prati Donaduzzi - caixa C/ 50 frascos;
Item 48 - NISTATINA SUSPENSÃO 100.000 UI/ml - FRASCO 50 ml; Valor Unitário: R$ 2,5925 Marca: 
Prati Donaduzzi-Caixa C/ 50 frascos;
Item 64 - TETRACICLINA 500 mg , CLORIDRATO - CAPSULA; Valor Unitário: R$ 0,1388 Marca: Prati 
Donaduzzi-Caixa C/ 300 capsulas;
Item 88 - TIAMINA 300 MG - COMPRIMIDO; Valor Unitário: R$ 0,1879 Marca: Prati Donaduzzi-Caixa 
C/ 600 comprimidos;
Item 92 - CETOCONAZOL 200 MG. - CAPSULA; Valor Unitário: R$ 0,1262 Marca: Prati Donaduzzi-
Caixa C/ 450 capsulas;
Item 94 - ACICLOVIR CREME - BISNAGA 10 GRAMAS; Valor Unitário: R$ 2,5297 Marca: Prati 
Donaduzzi-Caixa C/ 100 bisnagas;
PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA
Item 43 - FLUORESCEINA SODICA - COLIRIO - FRASCO 03 ml; Valor Unitário: R$ 12,50 Marca: 
Pharmedice;
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
Item 60 - MIDAZOLAN 50 MG - AMPOLA 10 ML; Valor Unitário: R$ 2,1250 Marca: Genérico/ Hipolabor-
Caixa C/ 100 ampolas;
PROFARMA SPECIALTY S/A
Item 31 - LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG - COMPRIMIDO DISPERSIVEL; Valor Unitário: 
R$ 1,589 Marca: Prolopa/ Roche-Caixa C/ 30 comprimidos;
PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
Item 07 - ISOSSORBIDA, MONONITRATO 10 MG - AMPOLA; Valor Unitário: R$ 1,997 Marca: Coronar/ 
Biolab-Caixa C/ 50 ampolas;
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Item 02 – DOPAMINA, CLORIDRATO 50mg - AMPOLA 10 ml; Valor Unitário: R$ 1,055 Marca: 
Hipolabor/ Genérico -caixa c/ 100 ampolas 10ml  
Item 20 – SULFAMETOXAZOL 400mg+TRIMETOPRIMA 80mg - AMPOLA 05 ml; Valor Unitário R$ 
1,638 Marca: Bac Sulfitrin/ Brainfarma – caixa c/ 50 ampolas
SUPERMED COM E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA
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Item 65 ALGINATO DE CALCIO PLACA TAM. APROXIMADO 15X15 - PEÇA; Valor Unitário: R$ 
14,9138 Marca: Casex;
Item 66 - BOTA DE UNNA PRONTA PARA O USO - PEÇA; Valor Unitário: R$ 15,75 Marca: Casex;
TC ATUAL COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA – EPP
Item 09 - PENICILINA G.PROCAINA 300.000UI+POTASSICA 100.000UI -FRS/AMP; Valor Unitário: R$ 
4,19 Marca: Wonilin/ Nova Farma - caixa C/ 50 frascos;
TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA
Item 04 - GENTAMICINA 80 mg - AMPOLA 02 ml; Valor Unitário: R$ 0,62 Marca: Novafarma – caixa 
c/ 50 ampolas
Item 34 - ACIDO FOLICO 0,2MG/ML GOTAS 30 ML - FRASCO; Valor Unitário: R$ 5,43 Marca: Natulab 
– caixa c/ 100 frascos
Item 44 - HIDROXIDO DE ALUMINIO - FRS 150ml; Valor Unitário: R$ 2,25 Marca: Natulab- caixa c/ 
50 frascos
Item 45 - IBUPROFENO 50 MG/ML - GOTAS - FRASCO 30 ML; Valor Unitário: R$ 1,00 Marca: Natulab 
– caixa c/ 100 frascos
Item 79 - GENTAMICINA 40 mg - AMPOLA 01 ml; Valor Unitário: R$ 0,57 Marca: Novafarma- caixa c/ 
50 ampolas
UNIÃO QUIMICA FARMAEUTICA NACIONAL S/A 
Item 56- FENOBARBITAL 100 mg - COMPRIMIDO.; Valor Unitário: R$ 0,07 Marca: Genérico/ União 
Quimica- caixa C/ 200 comprimidos; 
Lote 75: CANCELADO
Lotes 17, 29, 30, 78, 91 e 93: DESERTO
Lote 21, 32, 37, 41, 42 e 62:  FRACASSADO
Divisão de Compras e Licitações, 21/01/2019 – 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 SIMPLIFICADO FERSB 001/2019
A Fundação Estatal Regional de Saúde – FERSB está com uma vaga aberta para a contratação por tempo 
determinado (por até 12 meses) de Técnico em Radiologia para atuação no Município de Pederneiras – SP, 
conforme detalhamento abaixo.
Interessados devem encaminhar currículo e certificado de conclusão de curso técnico em radiologia emitido 
por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação - MEC para o e-mail: fundacaosaudebauru@
gmail.com até o dia 05 de fevereiro de fevereiro de 2019, os quais serão analisados pela equipe técnica 
desta Fundação, sendo que aqueles que cumprirem os requisitos mínimos serão convocados para entrevista.
Técnico em Radiologia:
Carga Horária: 20 h/semanais – 4 h/dia
Salário: R$ 2.196,06 + R$ 300,00 (vale alimentação) + R$ 149,56 (auxilio transporte) + adicional 
insalubridade.
REQUISITOS BÁSICOS PARA CONTRATAÇÃO
São requisitos básicos para o ingresso no quadro de pessoal da Fundação Estatal Regional de Saúde da 
Região de Bauru – FERSB: 
• Apresentação de certificado de conclusão de curso técnico em radiologia emitido por instituição 

reconhecida pelo Ministério da Educação – MEC.
• Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado 

pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos 
políticos, nos termos do artigo 12, § 1º, da Constituição Federal;

• Estar em pleno exercício dos direitos civis e políticos;
• Estar em dia com as obrigações eleitorais e, em caso de candidato do sexo masculino, também com 

os militares;
• Possuir os requisitos exigidos para o exercício do cargo
• Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos na data da contratação;
• Não ter sofrido, no exercício de função pública, penalidade incompatível com a contratação em cargo/

emprego público;
• Não ter outro vínculo trabalhista ou acadêmico que seja conflitante com sua função e horário de 

trabalho na FERSB;

PROCESSO SELETIVO 001/2018 
CANDIDATOS CONVOCADOS PARA VAGAS

NOME CARGO
ROSANGELA FLORIANO CORDEIRO AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL

KARLA COSTA JULICH ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

FABIANA FERNANDES NOGUEIRA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBS 
SANTELMO

MARIANE VIDEIRA DANIEL ENFERMEIRO
DANIEL FERREIRA DA SILVA TÉCNICO DE ENFERMAGEM

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.

CONVOCAÇÃO PARA TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO
NOME FUNÇÃO

ADRIANA DA SILVA GONÇALVES AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – USF 
POUSADA II

Tendo-se em vista que se encontra na relação de aprovados do processo seletivo nº 03/2016 para provimento 
do cargo de Agente Comunitário de Saúde, esta convocação se dá para preenchimento de vaga POR 

TEMPO DETERMINADO de Agente Comunitário de Saúde na cidade de Bauru pelo prazo de 180 dias, 
especificamente para a Unidade de Saúde POUSADA II.
Salientamos que, esta convocação não se trata do processo seletivo nº 03/2016, mas sim de necessidade 
transitória desta Fundação, sendo que caso seja aceita ou recusada não trará qualquer efeito para a 
ordem de classificação do citado processo de seleção. 
O prazo para comparecimento na sede administrativa da Fundação Estatal Regional de Saúde da Região de 
Bauru é de 2(dois) dias úteis, sito na Rua Gerson França, 9-42, cep 17.015-200 para que seja aceita ou não a 
vaga de trabalho por tempo determinado ora oferecida, o não comparecimento no prazo máximo de 2 dias 
úteis contados do dia dessa publicação, será considerado desistente dessa função por tempo determinado, 
continuando na relação de aprovados do processo seletivo nº 03/2016. 

Rua Gerson França, 9-42 – Centro – Bauru/SP - CEP. 17.015-200 – Telefone: 14 - 3012 0883/ 14-
3010 8038

EMAIL: fundacao.saude@bauru.sp.gov.br

Seção IV
Autarquias e Empresa

Pública
DAE

Departamento de Água e Esgoto
Eric Édir Fabris

Presidente

NOTIFICAÇÕES
PUBLICAÇÃO PARA FINS DA LEI FEDERAL N.º 8.666/93.

1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 014/2018-DAE
Processo Administrativo nº 4564/2017-DAE
Pregão Presencial nº 102/2017-DAE
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru
Contratada: V Garcia & Garcia Guindastes Ltda ME
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 12 (doze) meses.
Assinatura: 08/01/2019.
Nota de Empenho nº 58, de 26 de janeiro de 2018, no valor de R$136.500,00 (cento e trinta e seis mil e quinhentos 
reais).

CONVOCAÇÃO PARA RECADASTRAMENTO
AJUDA DE CUSTO PARA FILHOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA

O Serviço de Recursos Humanos solicita o comparecimento dos servidores ativos, aposentados, 
pensionistas e representantes legais que recebem “AJUDA DE CUSTO PARA FILHOS PORTADORES 
DE DEFICIÊNCIA”, à Seção de Promoção Social do Departamento de Água e Esgoto de Bauru para o 
recadastramento de filhos portadores de deficiência, munidos dos seguintes documentos:

Atestado Médico que comprove a deficiência permanente e definitiva com CID (Código Internacional da 
Doença);
Declaração do órgão previdenciário (Funprev) constando que o (a) filho (a) está cadastrado como portador 
de deficiência;
Declaração do INSS, informando que o portador de deficiência não recebe nenhum benefício por este 
órgão;
Apresentar RG e CPF do dependente se tiver.

Salientamos que o recadastramento deverá ser efetuado de acordo com a Lei Municipal nº 5227/2004 
e Decreto Municipal nº 9928/2004, até o mês de Março de 2019. O não comparecimento acarretará a 
SUSPENSÃO do pagamento do benefício a partir do mês de abril de 2019.
Bauru, 11 de janeiro de 2019.

Portarias da Presidência:
Portaria nº 015/2019-DAE:
CESSANDO OS EFEITOS DA PORTARIA nº 346/2016-DAE, de 16/11/2016, que designou a 
servidora Sra. THAÍS DE MORAES PERSEGUIM, matrícula 102.274, Comprador, portadora do RG 
nº 34.285.049-0-SSP-SP, para exercer a função de confiança de CHEFE DA SEÇÃO DE COMPRAS 
DIRETAS E FORNECEDORES, com efeitos retroativos a partir do dia 11 de janeiro de 2019.
Bauru, 14 de janeiro de 2019.
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Portaria nº 016/2019-DAE:
DESIGNANDO o servidor Sr. LUIZ CLAUDIO FERREIRA DE OLIVEIRA, Assistente Administrativo, 
matrícula 103.245, portador do RG nº 30.723.907-X-SSP-SP, para exercer a função de CHEFE DA SEÇÃO 
DE COMPRAS DIRETAS E FORNECEDORES, com efeitos retroativos a partir de 11 de janeiro de 2019, 
de acordo com o Artigo 4º,  Inciso II, alinea a, da Lei Municipal nº 6.365 de 17 de junho de 2013, com todos 
os direitos e deveres inerentes à função.
Bauru, 14 de janeiro de 2019.

SERVIÇO DE RECEITA

DEFERIDOS:

PROCESSO INTERESSADO OBSERVAÇÕES
466/2017 Rosa Kami Mura Martins Análise de Vazamento
4635/2017 Paulo Sergio Campos Análise de Vazamento
3081/2018 Zenilda Moreira Viegas Solicitação de transferência de débito
4859/2018 Duilio Senra Grossi Análise de Vazamento/Restituição
5733/2018 Marcos Lopes Pereira Análise de Vazamento
6443/2018 Denis Campanelli Mediotti Análise de Vazamento/Restituição
7918/2018 Luiz Cirino Solicitação de transferência de débito
8732/2018 Claudius Luiz Capellini Alteração Cadastral

INDEFERIDOS:

PROCESSO INTERESSADO OBSERVAÇÕES
4979/2009 Keren Hapuque Quezia Gemima do Vale Cancelamento de Débitos
5369/2015 Sérgio Henrique de Souza Vieira Recurso – Auto de Infração

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 promoverem a 
regularização de DÉBITO, sob o Processo Administrativo e Códigos indicados. O não comparecimento 
implicará na Inscrição do Débito em Dívida Ativa e Execução Fiscal:

Código/Inscrição NºProcesso Ano
4.948.138-14 10390 2002
3.804.955-14 7308 2009
5.491.061-45 3537 2010
5.110.003-45 1262 2012
5.216.600-45 7918 2018
2.086.600-42 3081 2018
2.064.100-29 3574 2018
1.131.500-31 3594 2018
3.315.318-14 3610 2018
3.872.799-15 8584 2018

SOLICITAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO
PARA PROSSEGUIMENTO DA SOLICITAÇÃO, SE FAZ NECESSÁRIA A APRESENTAÇÃO DOS 
DOCUMENTOS ABAIXO LISTADOS, NO PRAZO MÁXIMO DE 05(CINCO) DIAS, SOB PENA DE 
INDEFERIMENTO DO PROCESSO:

PROCESSO INTERESSADO OBSERVAÇÕES

2625/2017 Creche Berçario Ernesto Quaggio

Ata de Eleição em vigência,
Alvará de Funcionamento,
Certidão de Regularidade Fiscal Federal,
Certidão de Regularidade Fiscal Estadual,
Certidão de Regularidade Fiscal 
Municipal,
Documentos relativos ao imóvel 
(Escritura, Matrícula ou Termo de Cessão 
de Uso)

PUBLICAÇÃO PARA OS FINS DA
LEI FEDERAL Nº 8666/93

NOTIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO – DAE

Processo Administrativo nº 5.840/2018 - DAE
Pregão Eletrônico pelo Sistema de Registro de Preços nº 163/2018 - DAE
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de Cal hidratada especial para tratamento de água, 
conforme especificações contidas no Anexo I do Edital.
Notificamos aos interessados no certame epigrafado que o julgamento e classificação havido foi 
devidamente homologado pelo Presidente do Conselho Administrativo do DAE em 17/01/2019 e seu 
objeto adjudicado conforme segue:
Lote nº 01 - Item nº 01:

Item Quant. Unid. Descrição Valor Unitário 
em R$

Valor Total 
em R$

01 160 Tonelada
Cal Hidratada especial para 

tratamento de água
Marca: Arco Íris

R$ 800,00 R$ 128.000,00

1-ª Classificada: Cal Arco Íris Ltda
Valor Total do Lote: R$ 128.000,00
Lote nº 02 - Item nº 01:

Item Quant. Unid. Descrição Valor Unitário 
em R$

Valor Total 
em R$

01 42 Tonelada

Cal Hidratada especial para 
tratamento de água, embalado em 

sacos, valvulados, com 20 Kg de peso 
e especificado na sacaria.

Marca: Belocal

R$ 572,00 R$ 24.024,00

1-ª Classificada: Caldas Química Indústria e Comércio Ltda - EPP
Valor Total do Lote: R$ 24.024,00

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 091/2018 - PROCESSO Nº 9591/2018
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 091/2018 - Processo nº 9591/2018, regime menor preço. Abertura da sessão 
em 04/02/2019 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 DE  material de escritório, 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 janeiro de 2019.
Comissão de Licitação.

EXTRATO DO 1º ADITIVO DO TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO Nº 001/2018
Processo nº 6055/2014 – Dispensa de Licitação, Art. 25, Caput, da Lei federal nº 8.666/93.
Permitente: EMDURB
Autorizatária: MW REPRESENTAÇÕES LTDA. ME..
Objeto: A EMDURB e a AUTORIZATÁRIA, de comum acordo, conforme previsto no art. 22, inciso II 
do Regimento Interno do Terminal Rodoviário (Ato normativo nº 013/2013) e cláusula 2.2 do edital e 
bem como cláusula 3.1 do termo de autorização, pactuam a prorrogação da presente autorização por 45 
(quarenta e cinco) dias, de 17/01/19 a 02/03/19. Conforme previsto no Artigo 5º da Resolução nº 015/2018 
(fls. 152/153), onde determina que pela ocupação provisória de área comercial no TERP (sendo esta, de 
no mínimo 4 m²), será cobrado como “contraprestação mensal” o valor de R$ 197,05 (cento e noventa e 
sete reais e cinco centavos) por metro quadrado, totalizando o valor total de R$ 1.182,30 (Um mil cento e 
oitenta e dois reais e trinta centavos) no período, mais QMCL no valor de R$ 59,11 (cinquenta e nove reais 
e onze centavos). Continuam em vigor as demais cláusulas contidas do contrato que não foram objeto do 
presente termo aditivo.
Assinatura: 11/01/2019.
Bauru, 22 de janeiro de 2019.
Presidente da EMDURB.

NOTIFICAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO
Pregão Presencial nº 074/2018 – Sistema de Registro de Preços
Processo nº 9072/2018
Notificamos aos interessados no processo em epígrafe que transcorrido o prazo recursal sem manifestação 
dos licitantes, foram convocadas as empresas classificadas em 2º lugar para os itens: 07, 12, 14, 15, 20, 21, 
27, 32, 34, 35 e 40, para que apresentassem os documentos solicitados na cláusula 7.4.9 do edital, o qual 
após relatório do gestor do contrato e setor competente, sendo este relatório considerado pela comissão de 
licitação, restou a seguinte classificação:
Empresa ELAINE CRISTINA CANDIDA DA SILVA – EPP: 
ITEM 27: ADITIVO PARA RADIADOR - (ITEM DESCLASSIFICADO pela comissão para 
aprimoramento no termo de referência); 
Empresa NA ATIVA COMERCIAL EIRELI: Restou CLASSIFICADA para o ITEM 12: ÓLEO 
LUBRIFICANTE 2 TEMPOS 500 ML,  devido à pleno atendimento á cláusula 7.4.9 do edital.
ITEM 07: ADITIVO PARA RADIADOR - (ITEM DESCLASSIFICADO pela comissão para 
aprimoramento no termo de referência); 
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Empresa : JM LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA-EPP - ITEM 14 e 34: Fluído de 
embreagem/freio   DOT 4 - ITEM DESCLASSIFICADO pela comissão para aprimoramento no termo de 
referência); 
Empresa : VINICIUS AGUIAR 05227858918
ITEM 20 e 40: graxa rolamento, classificação NLGI - 2 - A base de sabão de lítio/rolamentos, e ITEM 
32:  ÓLEO LUBRIFICANTE 2 TEMPOS 500 ML, restou CLASSIFICADA para os itens devido à pleno 
atendimento á cláusula 7.4.9 do edital.
Empresa : MARCOS  ANTONIO CHAVES EIRELI - EPP
ITENS 15 e 35: DESCARBONIZADOR LUBRIFICANTE EM SPRAY, restou DESCLASSIFICADA 
pela comissão para aprimoramento no termo de referência; 
ITEM 21: ÓLEO HIDRÁULICO 68, Restou CLASSIFICADA,  devido à pleno atendimento á cláusula 
7.4.9 do edital.
Abre-se prazo recursal de 03 (três) dias úteis, conforme previsão contida na cláusula 8.1 do edital.
Objeto: Eventual AQUISIÇÃO de óleo hidráulico, óleo ATF, óleo SAE, óleo para diferencial, óleo de 
múltiplas aplicações, óleo lubrificantes, aditivo para radiador, óleo sintético para motores, fluído de 
embreagem/freio, descarbonizador, desengripante, óleo de câmbio, aditivo reagente, óleo para compressor, 
graxa de rolamento, conforme detalhadamente especificado no edital. 
Estimativa pra 12 (doze) meses.
Condições de Pagamento: 30 dias da emissão da Nota Fiscal.
Bauru, 22 de janeiro de 2019.
Comissão de Licitação.

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

Gilson Gimenes Campos
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
-gilsoncampos@funprevbauru.sp.gov.br

Controladoria Interna
-tamiriscardoso@funprevbauru.sp.gov.br

Procuradoria
-eduardorala@funprevbauru.sp.gov.br
-marcossilva@funprevbauru.sp.gov.br

Divisão Administrativa
-louisecandido@funprevbauru.sp.gov.br

Divisão Previdenciária
-robertamoraes@funprevbauru.sp.gov.br

Divisão Financeira
-diogopereira@funprevbauru.sp.gov.br

OUVIDORIA
-ouvidoria@funprevbauru.sp.gov.br – Canal condutor de opiniões, reclamações e denúncias, garantindo o 
princípio da ética, da eficiência e da transparência.!!!

ATENÇÃO APOSENTADOS E PENSIONISTAS!!!!
RECADASTRAMENTO ANUAL SERÁ NO “MÊS DO SEU ANIVERSÁRIO” Informamos que todos 
os aposentados e pensionistas que recebem provento (pagamento) através da FUNPREV, deverão realizar 
o recadastramento (prova de vida) no mês de aniversário, devendo comparecer na sede da Fundação – Rua 
Rio Branco nº 19-31, Vila América, das 8h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00, nos dias úteis, munidos 
dos seguintes documentos: RG/CPF/Comprovante de residência, sob pena de suspensão do pagamento 
(provento).

COMUNICADOS
A FUNPREV a partir do mês de julho de 2016 suspenderá a impressão de holerites, devido à baixa procura, 
continuará fornecendo o holerite de forma eletrônica pelo site, e, disponibilizará um computador com 
impressora na recepção para impressão do mesmo.

A Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru comunica que a partir 
de 19 de março de 2018 o horário de atendimento ao público, presencial, na Divisão Previdenciária (Seção 
de Aposentadorias e Pensões e na Seção de Benefícios) se dará da seguinte forma:

SEGUNDA, QUARTA E SEXTA-FEIRA:
PERÍODO DA MANHÃ DAS 8h às 12h.

TERÇA E QUINTA-FEIRA:
PERÍODO DA TARDE DAS 13h às 16h30min.

- Atendimento para fins de inscrição de segurado obrigatório e/ou inclusão de dependentes (dentre outros);

- Atendimento para assuntos inerentes a aposentadoria (averbação de tempo de contribuição, simulação de 
aposentadoria, dentre outros) e pensão por morte.

Não haverá alteração no horário de atendimento da Seção de Perícia Médica e do Serviço Social, 
permanecendo, portanto, de Segunda a Sexta-Feira das 8h às 12h e das 13h às 17h.

PORTARIAS DA PRESIDÊNCIA

PORTARIA Nº 030/2019
APOSENTA voluntariamente, com paridade a partir de 22 de janeiro de 2019 a(o) Sr(a). Renato Luiz 
Baroni, portador(a) do RG nº. 5.XXX.XXX-3 SSP/SP e CPF/MF nº. 792.XXX.XXX-87, PIS/PASEP 
nº 1.807.275.823-9, servidor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Bauru, Secretaria Municipal de Saúde 
cargo efetivo de Especialista em Saúde – Médico, matrícula funcional nº 24.756, padrão B-16, com 
proventos integrais conforme procedimento administrativo nº 3312/2018, uma vez atendidas às condições 
estabelecidas no artigo 145 incisos I, II, III e IV da Lei Municipal nº 4830/2002 e 5397/2006.
Bauru, 18 de janeiro de 2019.

PORTARIA Nº 031/2019
APOSENTA voluntariamente, com paridade a partir de 21 de dezembro de 2019 a(o) Sr(a). Sebastião 
Lavras Vieira, portador(a) do RG nº. 12.XXX.XXX-8 SSP/SP e CPF/MF nº. 797.XXX.XXX-68, PIS/
PASEP nº 10548920041, servidor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Bauru, Secretaria Municipal de Obras 
cargo efetivo de Agente em Manutenção, Conservação e Transporte – Motorista, matrícula funcional nº 
24.584, padrão B-15, com proventos integrais conforme procedimento administrativo nº 4478/2018, uma 
vez atendidas às condições estabelecidas no artigo 145 incisos I, II, III e IV da Lei Municipal nº 4830/2002 
e 5397/2006.
Bauru, 18 de janeiro de 2019.

PORTARIA Nº 032/2019
APOSENTA voluntariamente, com paridade a partir de 21 de janeiro de 2019, a(o) Sr(a). Arlindo Luiz de 
Lima, portador(a) do RG nº. 11.XXX.XXX-5 SSP/SP e CPF/MF nº. 002.XXX.XXX-35, PIS/PASEP nº 
10894405559, servidor(a) do(a) Departamento de Água e Esgoto de Bauru, cargo efetivo de Abastecedor 
de Produtos Químicos, matrícula funcional nº 100.052, padrão B-C25, com proventos integrais conforme 
procedimento administrativo nº 4614/2018, uma vez atendidas às condições estabelecidas no artigo 145 
incisos I, II, III e IV da Lei Municipal nº 4830/2002 e 5397/2006.
Bauru, 18 de janeiro de 2019.

PORTARIA Nº 033/2019
APOSENTA voluntariamente, com paridade a partir de 21 de janeiro de 2019 a(o) Sr(a). Nelson Felix, 
portador(a) do RG nº. 13.XXX.XXX-3 SSP/SP e CPF/MF nº. 030.XXX.XXX-99, PIS/PASEP nº 
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10723836237, servidor(a) do(a) Departamento de Água e Esgoto de Bauru, cargo efetivo de Encanador, 
matrícula funcional nº 100.455, padrão D-C29, com proventos integrais conforme procedimento 
administrativo nº 4662/2018, uma vez atendidas às condições estabelecidas no artigo 145-A incisos I, II e 
III da Lei Municipal nº 4830/2002 e 5397/2006.
Bauru, 18 de janeiro de 2019.

PORTARIA Nº 034/2019
CONCEDE o benefício de pensão por morte em cumprimento a decisão judicial decorrente de sentença 
constante no processo n.º 1030637-05.2017.8.26.0071 copiada no procedimento administrativo n.º 
3944/2017, com efeitos retroativos a 02 de setembro de 2016, a Sra. Rislene Postigo, portadora do RG 
n.º 26.XXX.XXX-1 SSP/SP e CPF/MF n.º 171.XXX.XXX-33, em decorrência do óbito do Sr. Eduardo 
Francisco de Lima, portador do RG n.º 7.XXX.XXX-5 SSP/SP e CPF/MF n.º 004.XXX.XXX-13, PIS/
PASEP n.º 10636342392, matrícula funcional n.º 16.120, servidor ativo da Prefeitura Municipal de Bauru, 
cargo efetivo de Analista de Organização e Métodos, tendo sido o benefício de pensão por morte solicitado 
inicialmente mediante o procedimento administrativo n.º 3342/2016 nos termos estabelecidos no art. 40 § 
7º inciso II da Constituição Federal c/c art. 115, 116 inciso II da Lei Municipal n.º 4830/2002 com a redação 
dada pela Lei Municipal n.º 5397/2006. 
Bauru, 21 de janeiro de 2019.

PODER LEGISLATIVO
José Roberto Martins Segalla

Presidente

Atos da Mesa Diretora
ATO DA MESA N° 132/19

Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2174329-
30.2018.8.26.0000 (Lei nº 7033, de 28 de fevereiro 
de 2018, que dá nova redação ao caput do Artigo 
247 da Lei nº 5631 de 22 de agosto de 2008, alterado 
pela Lei nº 6815, de 06 de julho de 2016, que dispõe 
sobre o Plano Diretor Participativo do Município de 
Bauru, tornando consultivo o Conselho do Município 
de Bauru).

A MESA DA Câmara Municipal de Bauru, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições, considerando 
o decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2174329-30.2018.8.26.0000 requerida perante o 
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo pelo Procurador Geral de Justiça do Estado de São Paulo contra 
o Presidente da Câmara Municipal de Bauru e o Prefeito do Município de Bauru, RESOLVE:

Art. 1º -  Fica declarada sem eficácia a norma contida na Lei nº 7033, de 28 de fevereiro de 2018, em 
virtude de decisão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, aos 14 de novembro 
de 2018, por votação unânime, nos autos do processo da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2174329-
30.2018.8.26.0000.

Art. 2º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, 17 de janeiro de 2019.
JOSÉ ROBERTO MARTINS SEGALLA

Presidente

ROGER BARUDE YASMIM NASCIMENTO
1º Secretário 2ª Secretária

Registrado na Diretoria de Apoio Legislativo da Câmara Municipal, na mesma data.
RONALDO JOSÉ SCHIAVONE
DIRETOR DE APOIO LEGISLATIVO
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Atos da Diretoria
PORTARIA DA 01/2019 - Disciplina o acesso ao prédio pelos servidores e vereadores da Casa e determina 
a divisão de vagas do estacionamento da Câmara Municipal de Bauru.
Registrada na Diretoria Administrativa

Célia Harumi Nakasato
Diretora Administrativa

Valores do Subsídio e da Remuneração dos 
Cargos Públicos do Poder Legislativo

(Parág. 6 do art. 39 da Constituição Federal com a redação dada
pelo artigo 5º da Emenda Constitucional nº 19/98).

Subsídio do Vereador:
Lei 6.176/2012, alterada pelas Leis 6.237/2012, 6.345/2013, 6.509/2014 e 6.894/2016 - R$7.845,21

Remuneração dos Cargos Públicos
(Vencimentos e Gratificações)

Cargo Vencimentos Gratificação
Agente de Segurança Legislativa 2.912,81 42,0%
Agente de Serviços Auxiliares I 2.568,49
Agente de Serviços Auxiliares II 2.614,36

Analista de Apoio Espec. Tec. Informação 6.359,22
Analista de Sistemas 6.359,22 30,0%

Assessor de Apoio Legislativo 5.559,99
Assessor de Imprensa 5.559,99 15,4%
Assessor Parlamentar 5.559,99 15,4%

Assistente Legislativo I 4.092,64
Assistente Legislativo II 4.864,93
Assistente Legislativo III 5.559,99

Assistente Parlamentar do Presidente 5.559,99
Assistente Parlamentar 5.559,99

Assistente Técnico em Informática 4.092,64
Auxiliar de Serviços Gerais I 1.396,79
Auxiliar de Serviços Gerais II 1.509,14

Chefe de Gabinete 8.335,44 30,8%
Chefe de Serviço 7.278,40 15,4%

Consultor Administrativo Financeiro 8.335,44 30,8%
Consultor Jurídico 8.335,44 30,8%

Controlador Interno 8.335,44 30,8%
Diretor 8.335,44 30,8%

Editor de Vídeo 5.559,99 35,4%
Jornalista 5.559,99 15,4%
Locutor 3.449,10 20,0%

Operador de Câmara 4.864,93 15,4%
Operador de Máster 4.864,93 15,4%

Operador de Telecomunicações 3.449,10
Operador Técnico de Áudio e Vídeo 4.864,93 15,4%

Recepcionista 2.912,81
Repórter Fotográfico 5.559,99 15,4%

Secretário da Presidência 6.359,22 15,4%
Técnico de Manutenção 3.449,10

Vigia 2.708,95 30,0%

Bauru, 21 de janeiro de 2019.
WILSON BERTACHINI VOLPE
DIR. RECURSOS HUMANOS
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