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DECRETOS MUNICIPAIS
DECRETO Nº 14.514, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2.019

P. 130.974/19  Designa a Diretoria Executiva do Conselho Municipal de Educação – Câmara de 
Educação Básica para a gestão 2.019-2.021.
  O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais, 
conferidas pelo art. 51 da Lei Orgânica do Município de Bauru,

D E C R E T A
Art. 1º  Ficam designados membros da Diretoria Executiva do Conselho Municipal de 

Educação para a gestão 2.019 - 2.021, conforme previsão no art. 7º da Lei Municipal 
nº 6.589, de 14 de novembro de 2.014, a saber:
Presidente: Sebastião Gândara Vieira;
Vice-Presidente: Maria José dos Santos; e
Secretária: Heloisa Helena Pita Prado.

Art. 2º  Conforme previsto no art. 8º da Lei Municipal nº 6.589, de 14 de novembro de 2.014, 
o mandato da Diretoria Executiva coincidirá com o mandato do Conselho Municipal 
de Educação.

Art. 3º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 Bauru, 17 de dezembro de 2.019.

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO CARLOS GARMS
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

ISABEL CRISTINA MIZIARA
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

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

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

DECRETO Nº 14.521, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2.019
P. 180.863/19  Regulamenta a opção de desconto do IPTU prevista no art. 20 da Lei Municipal nº 
7.022, de 14 de dezembro de 2.017.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais, 
conferidas pelo art. 51 da Lei Orgânica do Município de Bauru, regulamenta o disposto no art. 20 da Lei 
Municipal nº 7.022, de 14 de dezembro de 2.017,

D E C R E T A
Art. 1º  O recolhimento do Imposto Territorial e Predial Urbano – IPTU com desconto 

poderá ser efetuado nas seguintes condições:
I - Pagamento do total lançado em cota única até a data do vencimento, 

aplicando-se o desconto de 10% (dez) por cento sobre o total lançado, para 
contribuintes que fizerem opção por não receber carnê de pagamento do 
imposto, efetivando-se a notificação do lançamento e impressão do boleto 
para pagamento via internet; e

II - Pagamento do total lançado em cota única até a data do vencimento, aplicando-
se o desconto de 5% (cinco) por cento sobre o total lançado pra contribuintes 
que não efetuarem a opção indicada no inciso I.

Art. 2º  A opção a que se refere o inciso I do art. 1º deverá ser efetuada de 06/01/2.020 à 
31/01/2.020 no site da Prefeitura Municipal de Bauru (www.bauru.sp.gov.br).

Parágrafo único. No ato da opção dará ciência que será notificado do lançamento do imposto através 
do e-mail cadastrado.

Art. 3º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 Bauru, 19 de dezembro de 2.019.

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO CARLOS GARMS
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

EVERSON DEMARCHI
SECRETÁRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS

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

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

PROJETOS DE LEI
Enviados à Câmara Municipal

PROJETO DE LEI Nº 130/19
P. 31.113/19 Autoriza o Executivo a doar bens móveis de propriedade da Prefeitura Municipal a 
UNESP.

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

se encontram classificados como antieconômicas, nos termos do Decreto Municipal 
nº 9.062, de 17 de setembro de 2.001.

PATRIMONIO DESCRIÇÃO VALOR 
60116 Trabalhador Termoterático. R$ 546,00
60112 Trabalhador Termoterático R$ 546,00
60117 Trabalhador Termoterático R$546,00

Art. 2º Os referidos bens serão utilizados pela UNESP para o desenvolvimento de atividades 
filantrópicas.

Art. 3º Fica a Donatário autorizado a retirar e tomar posse dos bens móveis que se encontram 
sob a responsabilidade da Divisão do Patrimônio Mobiliário, a partir da publicação 
desta lei, para que possa alcançar os desidérios aqui enunciados.

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

= EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS =
17, dezembro, 19

Senhor Presidente,
Nobres Vereadores,

Temos a honra de submeter à apreciação e aprovação dessa Augusta Casa, o incluso 
Projeto de Lei que, uma vez aprovado, irá autorizar o Poder Executivo a doar bens móveis classificados 
como inservíveis para a UNESP.

A Donatária é uma faculdade pública de renome nacional UNESP – UNIVERSIDADE 
ESTADUAL PAULISTA.

Os Bens requeridos foram classificados como inservíveis e ociosos e conforme 
processo administrativo nº 31.1113/19.

A Divisão de Patrimônio Mobiliário da Prefeitura Municipal de Bauru indicou os 
móveis objetos do presente projeto de lei, em obediência ao Decreto nº 9.062, de 17 de setembro de 2.001, 
que dispõe:

Art. 2º (...)
(...)
Parágrafo Único: O material considerado genericamente inservível, para a repartição, 
órgão ou entidade que detém a sua posse ou propriedade, deve ser classificado como: 
(...)
c) antieconômico – quando sua manutenção for onerosa ou seu rendimento precário, 
em virtude do uso prolongado, desgaste prematuro ou obsoletismo;
O mesmo Decreto dispõe no § 4º do artigo 6º:
Art. 6º (...)
(...)
§ 4º A alienação de material, mediante dispensa de prévia licitação, somente poderá 
ser autorizada quando se revestir de justificado interesse público ou, em caso de 
doação, quando para atendimento ao interesse social, observados os critérios 
definidos em lei.
Destarte pela relevância da matéria, contamos com a aprovação do projeto em 

questão.
Atenciosas saudações,

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA
PREFEITO MUNICIPAL
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ATOS DO GABINETE
PORTARIA GP 105/2019

O Prefeito Municipal de Bauru, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, resolve indicar 
os membros para compor a Comissão Especial Julgadora para o concurso de seleção do melhor projeto 
executivo de engenharia e arquitetura, para a revitalização do calçadão da Rua Batista de Carvalho, 
contemplando suas sete quadras, conforme processo administrativo nº 157705/2019.
Representando a Secretaria Municipal de Planejamento 
- Letícia Rocco Kirchner
- Natasha Lamônica Moinhos
Representando a Secretaria Municipal de Obras
- Engª Pérola Mota Zanotto
- Bruno Sandre Porto
Representando a Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Bauru – ASSENAG.
- Engº Luiz Carlos Izzo Filho
- Engº Luiz Augusto Braga Franzolin
Coordenadores do Concurso - SEDECON
- Marina Martins Leite
- Rafael Nunes Rosalin

PUBLICA-SE, REGISTRA-SE E CUMPRA-SE.
Bauru, 19 de dezembro de 2019.

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA
PREFEITO MUNICIPAL

COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

AUTO DE INTERDIÇÃO
NÚMERO 083/19

INTERDIÇÃO PARCIAL
OCORRÊNCIA PAREDE COM RACHADURAS.

BENS AFETADOS PÁTIO IGREJA
PROPRIETÁRIO GISLAINE PARISI

ENDEREÇO 
VISTORIADO RUA DOZE DE OUTUBRO
QUARTEIRÃO 03

NÚMERO 01
BAIRRO JARDIM BELAVISTA

Histórico: A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil vistoriou o local e constatou que há 
danos estruturais e risco de queda da parede de um barracão abandonado, que faz divisa com o pátio da 
igreja, cito a Rua Doze de Outubro, nº 03-01, Jardim Bela Vista, em Bauru, a situação pode se agravar na 
eventualidade de desabamento da estrutura. 
 Em razão dos problemas constatados, esta Coordenadoria resolve INTERDITAR 
PARCIALMENTE o imóvel. A eliminação dos riscos ali existentes deve ocorrer em caráter de urgência, 
seja através da recuperação da edificação ou mesmo da sua demolição, seguida de limpeza do local e 
destinação correta dos resíduos.  Informamos que a interdição deve ser respeitada e permanecer até o final 
da execução de obras que garantam a estabilidade da estrutura e a integridade física dos moradores. Trata-se 
de medida de preservação de vidas e do patrimônio.

Bauru, 20 de dezembro de 2019.
Rogério Gago

Coordenador Municipal de Proteção e Defesa Civil – COMPDEC - 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

EXTRATOS
CONVÊNIO Nº 2.222/19 - PROCESSO Nº 69.970/19 - CONVENENTE: MUNICÍPIO DE BAURU 
- CONVENIADA: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A – BAURU - OBJETO: 
Através do presente convênio as partes pretendem desenvolver atividade de estágio obrigatório não 
remunerado não credenciado, considerando o estágio ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido 
no ambiente de trabalho do Município, que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos que 
estejam frequentando o ensino regular na Instituição de Ensino. 1.2. Este convênio se destina especificamente 
aos cursos de Graduação (Licenciatura/Bacharel) em ENFERMAGEM, FISIOTERAPIA, NUTRIÇÃO, 
PSICOLOGIA E SERVIÇO SOCIAL, regular e devidamente reconhecido pelos órgãos oficiais de ensino. 
1.3. O presente estágio faz parte do projeto pedagógico do curso, além de integrar o itinerário formativo 
do educando, conforme documento anexo. O estágio visa ao aprendizado de competências próprias da 
atividade profissional e à contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento do educando para a 
vida cidadã e para o trabalho - PRAZO: 12 meses - ASSINATURA: 10/12/19, conforme art. 61, parágrafo 
único da Lei Federal nº 8.666/93.

TERMO DE PERMISSÃO DE USO N° 2.002/19 - PROCESSOS Nº 1.537/02, 9.440/02, 23.155/05, 
45.948/05, 49.267/05 e 49.691/11 – PERMITENTE: MUNICÍPIO DE BAURU - PERMISSIONÁRIA: 
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO NÚCLEO HABITACIONAL ERNESTO GEISEL - OBJETO: 
O PERMITENTE confere à PERMISSIONÁRIA o uso do imóvel localizado na Rua Anthero Donini, 1-85, 
Núcleo Habitacional Presidente Ernesto Geisel, com área de 6.122,80 metros quadrados - PRAZO: Prazo 
Indeterminado – ASSINATURA: 18/10/19.

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 8.630/18 - PROCESSO N° 33.783/17 – 
CONTRATANTE: Município de Bauru - CONTRATADA: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA - 
OBJETO: Em razão da necessidade da prestação contínua do serviço contratado e pelos fundamentos 
indicados no Processo Administrativo nº 33.783/17, as partes resolvem prorrogar a vigência do contrato por 
mais 06 (seis) meses, passando de 24 (vinte e quatro) meses para 30 (trinta) meses o prazo total do contrato, 
com fundamento na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, artigo 57, inciso II, razão pela qual a 
Cláusula Segunda, item 2.4, passa a ter a seguinte redação: “2.4. A vigência do contrato será de 30 (trinta) 
meses, a contar de sua assinatura, podendo ser prorrogado a critério das partes, nos termos do art. 57 da Lei 
Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.” Considerando a prorrogação contratual discriminada na Cláusula 
1 do presente Aditivo e que haverá um decréssimo no valor mensal estimado, no montante de R$ 45.907,00 
(quarenta e cinco mil, novecentos e sete reais), passando de R$ 3.346.657,00 (três milhões, trezentos e 
quarenta e seis mil, seiscentos e cinquenta e sete reais) mensais, para R$ 3.300.750,00 (três milhões, trezentos 
mil, setecentos e cinquenta reais) mensais, a Cláusula Quarta, item 4.1 do contrato original passará a ter a 
seguinte redação: “4.1. O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pela aquisição do objeto descrito na 
Cláusula Primeira, a importância mensal de aproximadamente R$ 3.300.750,00 (três milhões, trezentos mil, 
setecentos e cinquenta reais), despesas que serão suportadas neste exercício pela Dotação Orçamentária do 
Gabinete do Prefeito, da Secretaria Municipal de Agricultura, da Secretaria Municipal das Administrações 
Regionais, da Secretaria Municipal da Administração, da Secretaria Municipal de Cultura, da Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda, da Secretaria de Municipal Economia e 
Finanças, Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, da Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos, da 
Secretaria Municipal de Obras, da Secretaria Municipal de Planejamento, da Secretaria Municipal do 
Bem - Estar Social, da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, da Secretaria Municipal da Educação e 
da Secretaria Municipal de Saúde e no exercício orçamentário do ano de 2.018 pela respectiva dotação, 
considerando que o gasto dispõe de suficiente dotação, e de firme e consistente expectativa de suporte de 
caixa, conformando-se às orientações do Plano Plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias, conforme 
estabelecido nos documentos de fls. 138/158 do Processo Administrativo nº 33.783/17” – ASSINATURA: 
10/12/19, conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1.993.

Seção II
Secretarias Municipais

Secretaria da Administração
Donizete do Carmo dos Santos

Secretário
LOCAIS E HORÁRIOS DE ATENDIMENTO

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

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

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

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

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

Atendimento: 8h às 12h – 13h às 17h

CONTATOS
Secretário da Administração: (14) 3235-1099

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) 3227-5647
Seção de Benefícios: (14) 3235-1158

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
COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL (CDF – ADM): cdf_adm@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/
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NOTIFICAÇÃO
 FICA A EMPRESA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA S/C LTDA, 
NOTIFICADA DA DECISÃO PROFERIDA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27.051/19, QUE 
RESCINDIU DO CONTRATO Nº 9.377/19 E APLICOU A MULTA PELA RESCISÃO CONTRATUAL 
DE 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR INADIMPLIDO, NO VALOR DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL 
REAIS), PERFAZENDO O TOTAL DE R$ 26.388,50 (VINTE E SEIS MIL, TREZENTOS E OITENTA 
E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), QUE SERÁ COMPENSADA, SE POSSÍVEL, DOS 
VALORES FUTUROS DEVIDOS A 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 DEVIDO 
SERÁ COBRADO JUDICIALMENTE.
 BAURU, 12 DE DEZEMBRO DE 2.019.

DONIZETE DO CARMO DOS SANTOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 09/2019
Data 19/12/2019 Horário (Início - Término) 08h30 às 11h30

Representantes da Prefeitura Municipal de Bauru

Membros Função Origem Assinatura

Ana Roberta Pessin Diretor de Divisão – 
Serviços Essenciais Administração Ausente

Camila Fernanda 
Toledo Diretor de Divisão – DAS Administração Ausente

Marina dos Passos Chefe de Seção – DAF Administração Ausente

Pedro Antônio Técnico de Segurança do 
Trabalho Administração

Victor Serra Ferreira Técnico de Segurança do 
Trabalho Administração Ausente

Mario S. Q. Rodrigues Técnico de Segurança do 
Trabalho Administração

Representantes dos Servidores 
Simone Martins 

Salvador
Chefe de Seção – 

Almoxarifado Educação

Lucia Helena Martins Auxiliar de Creche Educação Ausente
Ana Cristina Lopes Auxiliar de Enfermagem Saúde
Cristiane Aparecida 

Barbado Auxiliar de Enfermagem Saúde
Roberto Milanda 

Chinalha Agente Cultural Cultura

Ed Carlos dos Santos Ajudante Geral Educação Ausente

Pendências da Reunião Anterior
Assunto

Assuntos discutidos na reunião ordinária presidida e secretariada pela Vice-Presidente Sra. 
Simone Martins Salvador

01)
A 9ª Reunião ordinária da CIPA da Prefeitura Municipal de Bauru teve início às 08h30 do dia 
19/12/2019, na Secretaria Municipal de Administração (sala de Licitação) – sito à Praça das 

Cerejeiras, nº 1-59.
02) Membros titulares ausentes: Camila Fernanda Toledo, Ana Roberta Pessin, Ed Carlos dos Santos, 

Marina dos Passos, Victor Serra Ferreira, Lucia Helena Martins.
03) O membro titular Ed Carlos dos Santos apresentou uma carta de desligamento da CIPA, 

encaminhada a Presidente. Ficando como membro titular o Sr. Roberto Milanda Chinalha.

04)

A reunião foi iniciada pelo Técnico de Segurança do Trabalho, Pedro Antonio discutindo a respeito 
da análise e do mapa de riscos realizado na UBS Independência e adequação do mapa de risco 

da UBS Jussara/Celina. Mencionou a respeito da periodicidade, manutenção, acompanhamento e 
revisão desses locais onde foram realizados os mapas de riscos.

05) Trabalhos realizados: Relatório de Inspeção de Segurança e Plano de Ação, visando utilizar a 
ferramenta de Gestão de Qualidade (5w e 2 H) na SEAR – Regional Bela Vista. 

06) Foi criado um folder, cujo título é Boas Práticas no Trabalho com os Materiais Perfuro cortantes, 
direcionado a Secretaria Municipal da Saúde.

07)

Definimos as próximas ações das comissões:
Investigação de Acidente – Local e data a definir

Inspeção de Segurança – Data: 09/01/2020 no Centro Cultural
Mapa de Riscos  - 03/01/2020 na UPA Bela Vista

08) Após as discussões a reunião foi encerrada às 11h30.

09) Ficou deliberado que a data da próxima reunião ordinária fica agendada para o dia 23/01/2020 a 
partir das 08h30.

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL

TRANSFERÊNCIA: A partir de 16/12/2019, portaria nº 3.289/2019, transfere, a servidora ALESSANDRA 
MONTEIRO FIGUEIRA DA SILVA, matrícula nº 29.979, RG nº 33.593.751-2, Agente Esportivo, 
Cultural  e Social – Agente Social, da Secretaria Municipal do Bem-Estar Social para a Secretaria Municipal 
de Educação, conforme processo nº 127.664/2019.

EXONERAÇÃO: A partir DE 15/10/2019, portaria nº 3.290/2019, exonera, a pedido, o servidor HYGOR 
LUIZ BEZERRA BATISTA, RG nº 15.806.945-6, matrícula nº 29.277, do cargo efetivo de Auxiliar em 
Saúde – Auxiliar de Enfermagem, da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Processo nº 148.204/2019.

PRORROGAÇÃO DE CESSÃO: Portaria nº 3.291/2019, prorroga a cessão da servidora JULIANA 
PRISCILLA DIONISIO ZANOTTO, matrícula nº 34.897, RG nº 32.180.028-X, Técnico em Gestão 
Administrativa e Serviços – Comprador, para prestar serviços junto a EMDURB, com prejuízo de seus 
vencimentos, no período de 01/01/2020 a 31/12/2020, conforme Processo nº 183.512/2019.

Portaria nº 3.292/2019, prorroga a cessão da servidora FABIANA APARECIDA TREVISAN DE LIMA, 
matrícula nº 23.026, RG nº 23.275.629-6, Técnico em Gestão Administrativa e Serviços – Técnico de 
Administração, para prestar serviços junto a EMDURB, sem prejuízo de seus vencimentos, no período de 
01/01/2020 a 31/12/2020, conforme Processo nº 184.885/2019.

RETIFICAÇÃO: No D.O.M nº 3203 de 19/12/2019: Onde se lê, exonera, a pedido, a servidora TAISE 
CRISTINA PIMENTA, RG nº 40.592.192-5, matrícula nº 33.708.....Leia-se, exonera, a pedido, a 
servidora TAISE CRISTINA PIMENTA, RG nº 40.592.192-5, matrícula nº 33.715.

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

TORNA SEM EFEITO
PORTARIA Nº 3293/2019: A Diretora de Departamento de Recursos Humanos no uso de suas 
atribuições legais, que confere com a Lei Municipal 7.109 de 12 de setembro de 2018, resolve: Tornar 
Sem Efeito no Diário Oficial nº 3204, a PORTARIA N.º 3255/2019 que nomeou  o (a) Sr(a). MEIRE 
CAETANO, portador(a) do RG nº 232750506, classificação 129º lugar, no cargo efetivo de “AGENTE 
EDUCACIONAL - SECRETÁRIO DE ESCOLA”, edital 16/2015, EM RAZÃO DE DESISTÊNCIA.

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

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 3294/2019: Fica nomeado(a), para prover o cargo efetivo de AGENTE 
EDUCACIONAL - SECRETÁRIO DE ESCOLA, no quadro de servidores desta Prefeitura, Diário 
Oficial nº 3204 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a contar desta 
publicação, o(a) Sr(a) CAMILA MARIA FACIN, portador(a) do RG n 32885928X, em virtude do(a) 
mesmo (a) haver se classificado em 130º lugar, no concurso público para AGENTE EDUCACIONAL - 
SECRETÁRIO DE ESCOLA, edital nº 16/2015 para exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 21/12/2019 ÀS 08h30min.

Observação: Nomeação motivada por REPOSIÇÃO, de acordo com o Decreto 14298/2019 Artigo 7º.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 3295/2019: Fica nomeado(a), para prover o cargo efetivo de 
ESPECIALISTA EM SAÚDE - ENFERMEIRO, no quadro de servidores desta Prefeitura, Diário 
Oficial nº 3204 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a contar 
desta publicação, o(a) Sr(a) MIRIAM JOYCE TASSA AMBROSIO, portador(a) do RG n 331955301, 
em virtude do(a) mesmo (a) haver se classificado em 57º lugar, no concurso público para ESPECIALISTA 
EM SAÚDE - ENFERMEIRO, edital nº 03/2016  SMS para exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 21/12/2019 ÀS 09h30min

Observação: Nomeação motivada por AMPLIAÇÃO DE QUADRO, atendendo ao Decreto 14298/2019 
Artigo 7º.

ANEXO I (ORIGINAIS)
1. RG e CPF (com nome atualizado e menos de 10 anos de emissão);
2. Certidão de casamento (atualizada e legível);
3. Certidão da Justiça Eleitoral que comprove que está QUITE, ao qual pode ser retirada no link 
abaixo: (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), ao qual pode ser retirado 
no link abaixo: (https://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/SSL/ATCTA/CPF/ConsultaPublica.asp);
6. Comprovante de endereço atual;
7. Extrato do PIS/PASEP, com nome atualizado, 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 do Estado de seu RG (www.ssp.sp.gov.br) com o nome 
atualizado;
10. Certidão de Distribuição de Ações Criminais On Line (https://esaj.tjsp.jus.br/sco/
abrirCadastro.do) (prazo de 5 dias para emissão)
11. Certidão de nascimento de filhos até 21 anos e/ou se deficiente de qualquer idade;
12. CPF de filhos até 21 anos, se deficiente, de qualquer idade e, se estudante, até 24 anos;
13. Carteira de Vacinação dos filhos menores de 14 anos;
14. PRÉ-REQUISITO EXIGIDO NO EDITAL DO CONCURSO. (Diplomas e/ou certificados);
15. Declaração ou certidão negativa de débitos para os cargos que possuem registros em seus 
respectivos conselhos; 
16. 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);

DESENVOLVIMENTO DA CARREIRA
PORTARIA N.º 3296/2019 A Diretora De Departamento de Recursos Humanos, no uso de suas 
atribuições conferidas pela Lei Municipal 7.109 de 12 de setembro de 2018, e considerando o disposto 
no artigo 6º e incisos da Lei nº 5.999/2010 regulamentado pelo Decreto nº 12.306 de 13 de novembro de 
2013, resolve: Promover por desenvolvimento na carreira o(a) servidor(a) LUCIANA REIS FONSECA, 
portador(a) do RG nº 536091808, matrícula nº 33457, do cargo de ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO 
ADJUNTO - PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA JOVENS E ADULTOS para o 
cargo de ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA JOVENS E 
ADULTOS, classificado(a) em 02º lugar, regulado pelo Edital  nº 03/2019 acesso, a partir de 23/12/2019. 
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CONCURSO PÚBLICO

EDITAL Nº 28/2019
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 – 
PEDIATRA, 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: 
Eli Roberto Garcia Filho, Geraldo Henrique Soares da Silva, Heloisa Ferrari Lombardi e sob a 
coordenação de Mariana Félix Bueno Belone e Marcela da Silva Santos Camargo, sendo todos os 
membros nomeados pela Portaria nº 3168/2019, 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 01 (um) de fevereiro de 2020.
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 - 
PEDIATRA

01

Conclusão do 
Ensino Superior 

em Medicina 
e Registro 

no Conselho 
Regional de 

Medicina (CRM) 
e Residência 

Médica ou Título 
de Especialista 
em Pediatria ou 
estar cursando 
Residência ou 
Especialização 
em Pediatria

R$ 4.539,73 R$ 500,00 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$ 500,00) – Lei Municipal nº 5.323/05 e alterações posteriores e Lei Municipal 
nº 7.200/19.

Jornada Básica de Trabalho³: conforme Lei Municipal nº 6.564/14, as jornadas de trabalho dos 
profissionais da saúde, básicas ou especiais, de que trata esta lei têm as seguintes correspondências:
I – Jornada Básica de 15 (quinze) horas de trabalho semanais: a prestação de 03 (três) horas diárias de 
trabalho ou subdivididas em no mínimo 03 (três) dias da semana. (NR) (Lei Municipal nº 6.564/14)
Jornada Especial de Trabalho: 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$ 4.539,73+ R$ 1.513,09 de jornada suplementar.(33,33%)
Jornada de 24 horas/ semanais: R$ 4.539,73+ R$ 2.723,84 de jornada suplementar.(60%)
Jornada de 30 horas/ semanais: R$ 4.539,73+ R$ 4.539,73 de jornada suplementar.(100%)
Jornada de 36 horas/ semanais: R$ 4.539,73+ R$ 6.355,62 de jornada suplementar. (140%)
Jornada de 40 horas/ semanais: R$ 4.539,73+ R$ 7.566,37 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$ 1.621,59 por 12 horas de 
plantão ininterrupto; poderão realizar 06 horas de plantão ininterrupto percebendo por este, R$ 810,80. O 
cumprimento de plantões extras está condicionado à convocação.

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 09 
(nove) de janeiro de 2020 ate às 16h do dia 23 (vinte e três) de janeiro de 2020, (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 
- PEDIATRA, e selecionar “Fazer Inscrição”.
2.4) Confirmação de Inscrição: Ler atentamente o “Formulário de Inscrição”, selecionar a opção de 
confirmação dos dados e após “Confirmar Inscrição”.
2.5) Recolhimento da Taxa de Inscrição - Impressão do Boleto Bancário e do Pré-Comprovante de 
Inscrição: Após preencher o cadastro e escolher qual o cargo que pretende concorrer, o candidato deverá 
providenciar a impressão do Boleto Bancário no valor de R$ 80,00 (oitenta reais), importância esta 
referente à Taxa de Inscrição, não restituível sob qualquer hipótese, bem como do Pré-Comprovante de 
Inscrição.
a) O Boleto Bancário impresso nos termos indicados no Item 2.5 poderá ser pago em qualquer 
agência bancária, até a data de seu vencimento. Não serão aceitos pagamentos em cheque, através de 
transferência, DOC, ordem de pagamento, condicionais e/ou extemporâneas ou por qualquer outra 
via que não a especificada neste Edital. Sendo verificado, a qualquer tempo, o recebimento de inscrição 
que não atenda a todos os requisitos fixados no presente Item, a mesma será cancelada.
b) Não será aceito, como comprovante de pagamento de taxa de inscrição, comprovante de agendamento 
bancário ou extrato bancário.
c) O candidato que efetuar o pagamento do Boleto Bancário referente a outro concurso que não o 
do cargo previsto neste edital não poderá utilizá-lo para efetivar a inscrição neste concurso, sendo 
obrigado a novo pagamento.
2.6) Todos os candidatos inscritos poderão reimprimir seu boleto bancário, caso necessário, no máximo 
até as 16h do dia 23 (vinte e três) de janeiro de 2020, 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 
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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 09 (nove) e 10 (dez) de janeiro 
de 2020, 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 14 (quatorze) de janeiro de 2020.
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 09 (nove) a 23 (vinte e três) de janeiro de 2020.
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 01 (um) de fevereiro de 2020.
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 09 (nove) de janeiro de 
2020 a 132 (treze) de fevereiro de 2020 e das 08h às 12h e das 13h às 16h, no dia 14 (quatorze) de 
fevereiro de 2020.
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 14 (quatorze) de fevereiro de 2020. 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.
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 09 (nove) a 23 (vinte e três) de janeiro de 2020.
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 
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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 01 (um) de fevereiro de 2020.
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 - 

PEDIATRA

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 - 
PEDIATRA 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 16 (dezesseis) de fevereiro de 2020, 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, 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 3168/2019;
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 01 (um) de fevereiro de 2020.
2. Só será permitida a participação do candidato na 1ª Fase - Prova Objetiva e 2ª Fase – Entrega de 
Títulos, na respectiva data, local e horário constantes do Edital de Convocação publicado no Diário 
Oficial de Bauru.
3. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações na imprensa oficial, não 
podendo alegar desconhecimento ou justificar sua ausência ou atraso na realização da 1ª Fase - Prova 
Objetiva.
4. O candidato deverá comparecer ao local designado para realização da 1ª Fase - Prova Objetiva, com 
antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para seu início, munido do seguinte 
documento original: Carteira de Identidade (RG) ou Carteira Expedida por Órgão de Classe que 
tenha força de documento de identificação ou Carteira de Trabalho ou qualquer outro documento 
com foto reconhecido por lei. Não serão aceitas cópias, ainda que autenticadas.
4.1) Por medida de segurança, o candidato deverá levar no dia da Prova o Comprovante de Inscrição.
5. Os documentos deverão estar em perfeitas condições e com fotos atuais, de forma a permitirem 
com clareza a identificação do candidato.
6. O não comparecimento na 1ª Fase - Prova Objetiva, qualquer que seja o motivo, caracterizará a 
desistência do candidato e resultará na sua automática eliminação. Não será concedida, em nenhuma 
hipótese, uma segunda chamada de prova.
6.1) Não serão considerados os casos de alterações psicológicas, patológicas e/ou fisiológicas temporárias 
de candidatos e não será dispensado tratamento diferenciado em função dessas alterações, não havendo a 
possibilidade de oferecer condição especial e segunda chamada de Prova.
7. Ao adentrar a sala de aplicação, o candidato não poderá ausentar-se da mesma antes do início da prova.
8. O candidato somente poderá ausentar-se da sala em que será aplicada a Prova Objetiva, após o início da 
mesma, para beber água ou ir ao banheiro, acompanhado de um fiscal.
9. Nos casos de necessidade de atendimento de urgência, o candidato poderá ausentar-se da sala e ser 
atendido nas dependências do local onde se realiza a prova sob acompanhamento de um fiscal. Ao final do 
atendimento, poderá retornar à sala, sem prorrogação do prazo para término da prova.
10. A inviolabilidade das provas será comprovada na sala de aplicação, no momento do rompimento do(s) 
lacre(s) e da(s) embalagem(ns) de provas, na presença de até 03 (três) testemunhas e mediante  assinatura 
de Ata de ocorrência/Termo de compromisso.
11. O horário de início da prova está previsto a partir das 09 horas, após os devidos esclarecimentos sobre 
sua aplicação.
12. O candidato somente poderá entregar a Prova Objetiva e o Cartão Resposta, depois de transcorrida 01 
(uma) hora do início da aplicação da mesma.
13. Será eliminado do certame o candidato que, durante a realização da Prova Objetiva, for surpreendido 
portando aparelhos eletrônicos, tais como bipe, walkman, agenda eletrônica, calculadora, notebook, 
netbook, palmtop, receptor, gravador, telefone celular, máquina fotográfica, protetor auricular, MP3, MP4, 
controle de alarme de carro, tablet, Ipad, Ipod, Iphone, etc., bem como relógio de qualquer espécie e óculos 
escuros.
13.1. É reservado à Coordenação do Concurso, caso julgue necessário, o direito de utilizar detector de 
metais, durante a aplicação da(s) prova(s). Caso o candidato seja flagrado pelo detector de metal portando 
qualquer tipo de aparelho eletrônico, será excluído do concurso.
13.2. Durante a realização de qualquer prova deste Concurso Público não será permitida a utilização de 
qualquer tipo de aparelho que realize a gravação de imagem, de som, ou de imagem e som pelo candidato, 
pelos seus familiares ou por quaisquer outros estranhos ao Concurso Público. Caso haja qualquer 
necessidade de realização de uma ou mais modalidades de gravação aqui citada, com vistas à produção 
do conhecimento a ser avaliado pela Comissão Examinadora do Concurso Público, caberá à Prefeitura 
Municipal de Bauru e, somente a ela, a realização, o uso e a guarda de todo e qualquer material produzido.
14. Os candidatos não poderão adentrar a sala de prova utilizando quaisquer acessórios de chapelaria, tais 
como chapéu, boné, gorro, lenços, etc., exceto quando em tratamento de saúde, mediante apresentação de 
laudo médico no dia da realização da Prova Objetiva.
15. Ao ingressar na sala para realização da prova, os candidatos deverão lacrar todos os seus pertences em 
embalagem plástica fornecida pela organização deste Concurso Público, desligando todos os equipamentos 
eletrônicos (celulares, relógio de qualquer espécie) uma vez que, se os mesmos emitirem qualquer tipo de 
sinal sonoro, o candidato será excluído do certame.
16. Caso o candidato seja flagrado com algum pertence sem lacre poderá ser eliminado do certame.
17. A embalagem plástica, contendo os objetos pessoais, deverá permanecer durante todo o concurso 
debaixo da carteira.
17.1) O candidato que não atender tal determinação poderá ser eliminado do certame.
17.2) Sugere-se aos candidatos, antes de lacrar seus pertences que verifiquem se estão portando todos 
os itens necessários à execução da prova (óculos de grau (exceto óculos escuro), caneta esferográfica de 
material transparente, documento de identificação).
17.3) Após o início da Prova Objetiva não será permitido o rompimento do lacre.
17.4) A embalagem plástica tratada no Item 15 só poderá ser violada após a saída do candidato do local 
estabelecido para realização da prova.

CAPÍTULO 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 
- PEDIATRA, 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.
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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 
- PEDIATRA, 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.
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) Atestado de Antecedentes Criminais do Estado de seu RG (www.ssp.sp.gov.br) com o nome atualizado;
n) Certidão de Distribuição de Ações Criminais On Line (https://esaj.tjsp.jus.br/sco/abrirCadastro.do) 
(prazo de 5 dias para emissão)
o) à avaliação psicológica, para avaliação de sua saúde mental;
p) 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;
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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 no órgão competente – MEC e Residência 
Médica em Pediatria concedido pela Comissão Nacional de Residência Médica ou Título de Especialista 
em Pediatria concedido pela Sociedade Brasileira de Pediatria/Associação Médica Brasileira ou Declaração 
informando estar cursando Residência Médica ou Especialização em Pediatria,  bem como Registro no 
Conselho Regional de Medicina – CRM, 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 3168/2019.

ANEXO I
DESCRIÇÃO DO CARGO

ESPECIALISTA EM SAÚDE – MÉDICO - PEDIATRA
Prestar atendimentos de urgência e emergência a todos os pacientes, sem restrição de idade, em todos 
os serviços de saúde. 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. Prestar atendimento médico em Unidades Ambulatoriais 
Básicas ou Especializadas, mediante agendamento ou por demanda espontânea, em caso de Pronto 
Atendimento. 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. Zelar pelo uso correto 

dos materiais utilizados. 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, familiares, profissionais e eventuais Órgãos. 
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. Realizar perícias e procedimentos 
administrativos relativos à área Médica. 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. Implementar ações para promoção 
da saúde. 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. Realizar 
ou supervisionar, analisar e interpretar exames de imagem. 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. Desenvolver ações na área de Saúde Coletiva (Vigilância 
Epidemiológica, Sanitária e Ambiental). Colaborar tecnicamente, conforme legislação vigente, nas ações 
de vigilância epidemiológica e de imunização desenvolvidas pelo município, definido normas internas, 
sempre com embasamento em Normas Legais e Técnicas emanadas do Ministério da Saúde, da Secretaria 
Estadual de Saúde e de outros órgãos afins. Orientar os serviços de saúde públicos e privados de Bauru, 
incluindo-se as Unidades municipais de saúde, quanto ao desenvolvimento adequado das ações de vigilância 
epidemiológica e de imunização. Colaborar tecnicamente com a equipe de vigilância epidemiológica 
na tomada imediata de medidas para contenção de epidemias e/ou de investigação epidemiológica, em 
todos os casos que se fizer necessário, envolvendo doenças e/ou agravos inusitados à saúde, que possam 
potencialmente representar riscos à saúde da coletividade. Avaliar dados epidemiológicos e elaborar 
boletins periódicos. Analisar e investigar todos os óbitos ocorridos e/ou registrados no Município de 
Bauru, a partir das Declarações de Óbitos e outros documentos pertinentes, obtidos junto aos Cartórios, 
Instituto Médico Legal, Delegacias de Polícia, Hospitais e demais serviços de saúde, etc. Executar, 
investigar, conferir e analisar dados referentes aos Sistemas de Informação: SIM (Sistema de Mortalidade), 
SINAN (Sistema de Notificação de Doenças e Agravos), SINASC (Sistema de Nascidos Vivos). Realizar 
visitas hospitalares, em serviços de saúde, em presídios, em domicílio e em outras instituições, sempre 
que se fizer necessário, para o pleno desenvolvimento das ações citadas; Compor a equipe de vigilância 
epidemiológica para inspeção em serviços de saúde, sempre que se fizer necessário, em especial aqueles 
que desenvolvem atividades de imunização, exercendo atividade como Autoridade Sanitária. Compor 
equipe técnica e de fiscalização na área de vigilância sanitária e ambiental, atuando conforme legislação 
vigente. Compor equipes de fiscalização em serviços de saúde de quaisquer complexidades, conforme o 
nível de delegação de competência ao município e leis do Sistema Único de Saúde - SUS; Buscar assessoria 
técnica junto à Secretaria Estadual de Saúde, Ministério da Saúde e outros órgãos afins, sempre que se fizer 
necessário.  Assessorar tecnicamente todos os profissionais da Secretaria Municipal de Saúde e dos serviços 
de saúde, públicos e privados de Bauru, no desenvolvimento das ações de vigilância epidemiológica e 
de imunização, bem como para tomada de medidas pertinentes. Executar atividades especializadas 
relacionadas à morte natural e à perícia para fins Jurídico-Legais (mortes não-naturais, crimes, acidentes 
e lesões corporais). 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. 
Eventualmente auxilia em outras atividades afins.

ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Programa
1. Infecções de vias Aéreas, Pneumonias, Bronquiolite
2. Sepse/ Choque Séptico
3. Meningite
4. Infecções do Trato Urinário
5. Glomerulopatias
6. Desidratação, distúrbios hidroeletrolíticos e metabólicos
7. Intoxicações exógenas
8. Acidentes por animais peçonhentos
9. Asma
10. Atendimento a criança politraumatizada/ traumatismo crânio-encefálico
11. Patologias Cirúrgicas
12. Convulsões

Bibliografia
1. Guia prático de diagnóstico e tratamento da Alergia às Proteínas do Leite de Vaca mediada pela 
imunoglobulina E. Associação Brasileira de Alergia e Imunopatologia.  Rev. bras. alerg. imunopatol. – 
Vol. 35. N° 6, 2012. Disponível em: http://asbai.org.br/revistas/vol356/guia-35-6.pdf
2. Conselho Federal de Medicina. Código de Ética Médica 2009.
3. Diretrizes na Reanimação Cardio Respiratória Pediátrica (AMERICAN HEART ASSOCIATION)
Disponível em: 
https://www.heart.org/idc/groups/heart-public/@wcm/@ecc/documents/downloadable/ucm_317343.pdf
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4. Diretrizes da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia para o Manejo da Asma – 2012. J. 
Bras. Pneumol. v. 38, Supl. 1, p. S1-S46 Abril 2012. Disponível em:
http://www.jornaldepneumologia.com.br/PDF/Suple_200_70_38_completo_versao_corrigida_04-09-12.
pdf
5. Guia de Referências Técnicas e Programáticas para as ações do Plano de Eliminação da Sífilis 
Congênita. São Paulo, Centro de Referência e Treinamento em DST/AIDS. 2010. Disponível em: http://
www3.crt.saude.sp.gov.br/tvhivsifilis/guia_versao_digital/Guia_Integrado_versao_digital.pdf
6. Ministério da saúde. Dengue: diagnóstico e manejo clínico adulto e criança. 5ª edição. Brasília, 2016. 
Disponível em: http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2016/janeiro/14/dengue-manejo-adulto-
crianca-5d.pdf
7. Ministério da Saúde. Protocolo de Tratamento de Influenza 2017. Brasília, 2018. Disponível em: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/protocolo_tratamento_influenza_2017.pdf
8. Ministério da Saúde. Doença falciforme. Condutas básicas para o tratamento. Brasília. 2012.
Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/doenca_falciforme_condutas_basicas.pdf
9. Murahovschi, Pediatria Diagnóstico + Tratamento. J. 6ª edição. 2006. Editora Sarvier. 
10. Ministério da saúde. Programa Nacional de Suplementação do Ferro. Manual de condutas Gerais. 
Brasília, 2013. Disponível em:  http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_suplementacao_ferro_
condutas_gerais.pdf
11. Sociedade de Pediatria de São Paulo. Pneumonias agudas na criança. Boletim da Sociedade de 
Pediatria de São Paulo. pp 4-7; Nº 5, novembro de 2016. disponível em: http://www.spsp.org.br/site/asp/
boletins/AT5.pdf
12. Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. III Diretrizes para Tuberculose da Sociedade 
Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. 
Disponível em: http://www.jornaldepneumologia.com.br/PDF/2009_35_10_11_portugues.pdf
13. Tratamento de Emergência das Queimaduras - Ministério da Saúde. 
Disponível em: http://sbqueimaduras.org.br/wp/wp-content/uploads/2013/04/Cartilha_MS_2012.pdf
14. Pediatria Clínica/ Departamento de Pediatria, Faculdade de Medicina de Botucatu - 1ªed. - 
Petrópolis, RJ. EPUB, 2006.
15. FIORETTO, J. R. Manual de Terapia Intensiva Pediátrica, Rio de Janeiro, RJ. Livraria e Editora 
Revinter Ltda, 2003.
16. Martin, Joelma Gonçalves Emergência pediátrica/ Joelma Gonçalves Martin, José Roberto Fioretto, 
Mário Ferreira Carpi. - 1. ed. - Rio de Janeiro: Atheneu,  2019.
17. Sociedade Brasileira de Pediatria. Infecção do Trato Urinário. Nº 1, dezembro de 2016. disponível 
em:  https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/2016/12/Nefrologia-Infeccao-Trato-Urinario.pdf

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, 
2015 (p. 73 - 86). Disponível em: http://www.observarh.ufmt.br/sistema/arquivos/070316102423240.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
 
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:__________

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)
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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
12/12/2019 1ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
21/12/2019 2ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
07/01/2020 3ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
09/01/2020 Abertura das Inscrições
23/01/2020 Encerramento das Inscrições

09 e 10/01/2020 Período para requerimento da Isenção da Taxa de Inscrição

14/01/2020 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento de Isenção de Taxa de 
Inscrição

09 a 23/01/2020 Período para Solicitar Condição Especial para Realizar a Prova e Vaga de 
Deficiente

09/01/2020 a 
14/02/2020 Período para Solicitar Condição Especial para Lactante

01/02/2020 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento para Condição Especial 
e Vaga de Deficiente

01/02/2020 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva e Entrega dos Títulos
06/02/2020 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva e Entrega dos Títulos
15/02/2020 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva e Entrega dos Títulos
16/02/2020 Previsão da Realização Prova Objetiva
18/02/2020 Previsão de Divulgação do Gabarito
03/03/2020 Previsão de Classificação Final
14/03/2020 Previsão de Homologação

Bauru/SP, 12 de dezembro de 2019.

 DONIZETE DO CARMO DOS SANTOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

APOSTILA À PORTARIA Nº 2574/2019

 CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA, Prefeito Municipal de Bauru, Estado de São 
Paulo, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

AUTORIZAR a Secretaria Municipal de Administração proceder a EXCLUSÃO do Sra. MÔNICA 
CRISTINA PEREIRA SANTANA nomeada para compor a Comissão Examinadora do Concurso Público 
para o cargo efetivo de Assistente em Gestão Administrativa e Serviços- ATENDENTE, regulado pelo 
Edital nº 25/2019.

Registre-se e cumpra-se.

Bauru/SP, 17 de dezembro de 2019.

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA
Prefeito Municipal

ERRATA
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, por meio da Secretaria Municipal de Administração, no 
uso de suas atribuições legais, tendo em vista a publicação no Diário Oficial do Município de Bauru do dia 
14 (quatorze) de novembro de 2019, resolve RETIFICAR:

ONDE SE LÊ: 
PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 2839/2019: Fica nomeado(a), para prover o cargo efetivo de 
TÉCNICO EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - TÉCNICO TRIBUTÁRIO, no 
quadro de servidores desta Prefeitura, Diário Oficial nº 3190 após o cumprimento das exigências legais, 
num prazo não superior a 30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr(a) MONICA ALESSANDRA DE 
OLIVEIRA, portador(a) do RG n 243474222, em virtude do(a) mesmo (a) haver se classificado em 
03º lugar, no concurso público para TÉCNICO EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - 
TÉCNICO TRIBUTÁRIO, edital nº 31/2018 para exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 14/11/2019 ÀS 14h30min.

LEIA-SE: 
PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 2839/2019: Fica nomeado(a), para prover o cargo efetivo de 
TÉCNICO EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - TÉCNICO TRIBUTÁRIO, no 
quadro de servidores desta Prefeitura, Diário Oficial nº 3190 após o cumprimento das exigências legais, 
num prazo não superior a 30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr(a) MONICA ALESANDRA DE 
OLIVEIRA, portador(a) do RG n 243474222, em virtude do(a) mesmo (a) haver se classificado em 
03º lugar, no concurso público para TÉCNICO EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - 
TÉCNICO TRIBUTÁRIO, edital nº 31/2018 para exercer as funções do cargo.

Bauru, 21 de dezembro de 2019.

Secretaria das 
Administrações Regionais

Etelvino Zacarias Martins
Secretário

LOCAIS E HORÁRIOS DE ATENDIMENTO
Sede da Secretaria de Administrações Regionais

Praça das Cerejeiras, 1-59 – 2º andar - Altos da Cidade
Fone: (14) 3235-1326

e-mail: admregionais@bauru.sp.gov.br

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 FUNCIONAMENTO:
Segunda a Sexta: 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00
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TELEFONE SETOR
3235-1400 RECEPÇÃO
3235-1401 DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO
3235-1402 EXPEDIENTE
3235-1403 SECRETÁRIO
3235-1404 SECRETÁRIA DO SECRETÁRIO
3235-1405 INCRA
3235-1406 FEIRA LIVRE
3235-1407 ÁREA TÉCNICA
3279-1218 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA - DISTRITO DE TIBIRIÇÁ

FEIRAS LIVRES

Domingo
Bairro Endereço Quadras Horário
Beija-Flor Rua Vicente San Roman 5 a 6 06:00 às 12:00
Bela Vista Rua Silva Jardim 11 06:00 às 12:00
Bela Vista Rua Afonso Simonetti 12 06:00 às 12:00
Bela Vista Rua Alto Acre 11 06:00 às 12:00
Bela Vista Rua Nicola Avalone 11 06:00 às 12:00
Centro Rua Gustavo Maciel 4 a 7 06:00 às 12:30
Centro Rua Ezequiel Ramos 6 06:00 às 12:30
Centro Rua Marcondes Salgado 5 06:00 às 12:30
Centro Rua Júlio Prestes 2 06:00 às 12:30
Gasparini Rua dos Gráficos 3 06:00 às 12:00
Jd.Redentor/ Pça. Alcides Pasquareli S/N 06:00 às 12:00

Segunda- feira
Vila universitária Rua Henrique savi/Bauru shoping 15 16:00 às 20;00

Terça-Feira
Altos da Cidade Rua Manoel Bento Cruz 2 06:30 às 11:00
Independência Rua Cuba 10 a 11 06:30 às 11:00
Jd Contorno Av. Jorge Zaiden 12 15:00 às 21:00
Presidente Geisel Rua Justino R. Leonardo 1 06:30 às 11:00
Vila noemi Praça das cerejeiras S/n 06:00 às 14:00
Vista Alegre Alameda dos Gerânios 4 a 5 06:30 às 11:00
Octavio Rasi Rua Joaquim Marques de Figueiredo 12 16:00 às 20:00

Quarta-Feira
Altos da Cidade Rua Floriano Peixoto 9 a 10 06:30 às 11:00
Falcão Rua Albuquerque Lins 11 06:30 às 11:00
Industrial Praça Antonio Pedroso S/N 06:30 às 11:00
Jd. Colina Verde Rua Lázara Leoni Santana S/N 16:00 às 20:00
Vl nova cidade universitaria Pq. Vitoria Regia S/n 16:00às21:00
Mary Dota Sede da Regional S/N 16:00 às 20:00
Nova Esperança Rua Manoel F. Inojosa 5a6 06:30 às 11:00

Jd. Nasrala Pça. José dos Santos - Rua Annis Dabus C/ Rua 
Antônio Alves / 16:00 às 20:00

Quinta-Feira
Bela Vista Rua Silva Jardim 14 a 16 06:30 às 11:00
Cardia Rua Ezequiel Ramos 12 a 13 06:30 às 11:00
Jardim Brasil Travessa Nereid Arruda dos Santos 1 06:00 às 11:00
Mary dota Marcos de paula rafael 14:00 às 20:00
Jd. Estoril Praça Nabih Gebara S/N 16:00 às 20:00
Paulistano Rua Minas Gerais 13 06:30 às 11:00

Sexta-Feira
Centro Rua Virgílio Malta 14 a 15 06:30 às 11:00
Jd. Europa Rua Clovis Barreto Melchert 6 06:30 às 11:00
Granja Cecília Rua Frederico da Silva 1 16:00 às 20;00
Jd estrela d’alva Rua Benedita Cardoso Madureira 7 16:00 às 20:00
Redentor Rua Santa Paula 3 a 4 06:30 às 11:00
Parque Residencial 
Flamboyants Rua Victor Curvello de Ávila Santos 2 16;00 às 20;00

Santa Luzia Rua Bauru 7 06:30 às 11:00
Sábado

Octávio Rasi Praça Aristides R. de Morais 1 06:30 às 11:00
Pousada da Esperança II Rua Pedro de Castro Pereira 7 06:30 às 11:00
Isaura Pitta Garms Av. Rizik Eid Gebara 6 06:30 às 11:00
Vista alegre
Seabra

Al. das Glicineas
Rua Marcílio Dias

1
5

06:30 às 11:00
06:30 às 11:00

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 do Bem-Estar Social
José Carlos Augusto Fernandes

Secretário
RESPOSTA RECURSO ADMINISTRATIVO

A Comissão Examinadora – Comissão Especial do Processo Seletivo – Processo de Escolha realizado 
para provimento da função de CONSELHEIRO TUTELAR TITULAR E SUPLENTE PARA O 
CONSELHO 1 E 2 (QUATRIÊNIO 2020/2023) – EDITAL 02/2019, informa a decisão proferida no 
Recurso interposto:

E-Processo nº 184741/2019 - INDEFERIDO

A candidata recorrente fica  CONVOCADA  para tomar ciência no Departamento de Recursos Humanos – 
Secretaria Municipal de Administração, localizado na Praça das Cerejeiras, nº 01-59, Vila Noemy, 2º andar 
– Bauru/SP da fundamentação da decisão proferida no Recurso Administrativo. 

Bauru/SP, 21 de dezembro de 2019.
Comissão Examinadora 

Portaria nº 239/2019

Secretaria de
Desenvolvimento Econômico,

Turismo e Renda
Aline Prado Fogolin  

Secretária
EDITAL SEDECON 04

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA DIVULGAÇÃO DE ÁREAS DISPONÍVEIS PARA 
CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE IMÓVEIS DO MUNICÍPIO SITUADOS NAS CIDADES 
INDUSTRIAIS, COMERCIAIS, ATACADISTAS E DE SERVIÇOS, CONFORME ESTABELECE A LEI 
6.931, DE 27 DE JUNHO DE 2.017.
 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 às áreas disponíveis para a concessão de direito real de uso de imóveis do município 
situados nas Cidades Industriais, Comerciais Atacadistas e de Serviços de Bauru.
I – DO OBJETO: 
1.1. O presente edital visa dar ciência a todos os interessados das áreas disponíveis nas Cidades Industriais, 
Comerciais Atacadistas e de Serviços para a concessão de direito real de uso de imóveis de Bauru. 
II – DAS ÁREAS DISPONÍVEIS:
2.1 – Lote 01: Setor 04, Quadra 2168, Lote 06 - Distrito Industrial IV. 
“Um lote industrial situado no lado ímpar do quarteirão 03 da Rua Dimas Simonetti, correspondente a 
totalidade dos lotes 06, 07, 08, 09, 10, 19, 20, 21, 22 e 23 da quadra 31 do loteamento denominado Mário 
Luiz Rodrigues Prado – Distrito Industrial IV, nesta cidade de Bauru – SP, com a área de 2.000,00 m², 
medindo 50,00 metros de frente e fundos, por 40,00 metros de cada lado, da frente aos fundos, confrontando 
pela frente com a Rua Dimas Simonetti, quarteirão 3, lado ímpar, distante 31,00 metros mais a curva com 
raio igual a 9,00 metros da esquina da Rua Namen José; do lado direito de quem da via pública olha para 
o imóvel, confronta com os lotes 05 e 24; do lado esquerdo, confronta com os lotes 11 e 18; e nos fundos, 
confrontando com a Rua Clóvis Redondo de Magalhães, quarteirão 03, lado par.”
2.2 - Lote 02: Setor 04, Quadra 2160, Lote 06 - Distrito Industrial IV. 
“Um terreno situado no lado ímpar, quarteirão 03, da Rua João Batista Ghizelli, esquina com a Rua Namen 
José, quarteirão 6, lado par, correspondente a totalidade dos lotes 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 da quadra 23 do loteamento denominado Mario Luiz Rodrigues do Prado 
– Distrito Industrial IV, nesta cidade de Bauru-SP, com o seguinte roteiro perimétrico: começa num ponto 
localizado no alinhamento da Rua João Batista Ghizelli, distante 41,00 metros mais a curva de esquina com 
raio igual a 9,00 metros e desenvolvimento de 14,13 metros da Rua Marcos Rogério Leme de Oliveira; 
deste segue 81,00 metros confrontando com o citado alinhamento da Rua João Batista Ghizelli; daí deflete 
á direita em curva com raio de 9,00 metros e desenvolvimento de 14,13 metros até outro ponto localizado 
no alinhamento da Rua Namen José, quarteirão 06, lado par; daí segue 22,00 metros confrontando com a 
referida Rua Namen José; daí deflete á direita em curva com raio de 9,00 metros e desenvolvimento de 
14,13 metros até outro ponto localizado no alinhamento da rua Rubens Garcia, quarteirão 03, lado par; 
deste ponto segue 81,00 metros confrontando com a citada Rua Rubens Garcia até outro ponto; deste deflete 
á direita e segue 40,00 metros dividindo com os lotes 05 e 24 até o ponto inicial da presente descrição, 
encerrando uma área de 3.565,24 metros quadrados”. Referido imóvel consta pertencer à Prefeitura 
Municipal de Bauru, conforme Matrícula nº 123.864 do 2º Cartório de Registro de Imóveis de Bauru, 
encontrando-se caracterizado pelo desenho SP 6318.
2.3 - Lote 03: Setor 03, Quadra 1527, Lote 05 - Distrito Industrial II.
Um terreno situado no lado ímpar do quarteirão 1 da rua José Pinelli, distante 211,00 metros mais a curva 
com raio de 9,00 metros da esquina da Rua José Postingue, correspondente a parte do lote situado na 
quadra 1 do loteamento denominado Distrito industrial - 2ª Etapa, nesta cidade de Bauru - SP, com área de 
5.000,00 m², com o seguinte roteiro perimétrico: Tem início no ponto 4, localizado no alinhamento da Rua 
José Pinelli, quarteirão 01, lado ímpar, distante 211,00 metros, mais a curva de 9,00 metros da esquina da 
Rua José Postigue. Deste ponto em ângulo interno de 90º, segue a distancia de 100,00 metros até ponto 3, 
confrontando nesta linha com o terreno da Scarpo - Industria e Comercio de estruturas Metálicas Ltda; dai 
deflete à direita, em ângulo interno de 90º, e segue à distancia de 50,00 metros até um ponto, confrontando 
nesta linha com área de servidão (linha de alta tensão da CPFL); deste ponto, deflete à direita, em ângulo 
interno de 90º, e segue a distancia de 100,00 metros até outro ponto, dividindo nesta linha com parte do lote 
situado na quadra nº 1 do Distrito Industrial - 2ª Etapa; daí, com deflexão à direita, em ângulo interno de 
90º, segue pelo alinhamento da referida Rua José Pinelli, a distância de 50,00 metros até o ponto 4, inicial 
desta descrição. 
III – REQUISITOS PARA A INSTALAÇÃO NAS CIDADES INDUSTRIAIS:
3.1 - De acordo com artigo 4º da Lei 5.198/2004, Fica permitida a instalação, nas Cidades Industriais, 
Comerciais Atacadistas e de Serviços, de indústrias, empresas de comércio atacadista e prestadoras de 
serviços, bem como lojas de fábrica para venda ao consumidor, sendo essas anexadas legalmente à empresa 
concessionária.
3.2 – A Concessão de Direito Real de Uso das Cidades Industriais do município de Bauru deve observar as 
Leis municipais 5.198, de 22 de outubro 2004 e 6.931, de 27 de junho de 2.017.
IV – DA MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 
4.1 – O interessado deverá fazer sua manifestação de interesse de forma virtual, através do link: http://
www.bauru.sp.gov.br/documentos/cadastrar.aspx
  
4.2 – Cada interessado poderá manifestar interesse por apenas uma área referida no item II.    
4.3 – Documentação necessária:
• Mencionar o número do edital;
• Descrever a área de interesse da mesma forma que fora descrito no edital no item II;
Conforme Art. Da Lei 6.931/2007: 
•  Os interessados deverão fazer as solicitações de áreas juntando aos pedidos de forma virtual “online” 
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os documentos próprios, de seus sócios e de diretores, todos digitalizados. 
 Quando se tratar de empresas serão apresentados os seguintes documentos: 
• a) contrato social e balanço/ balancete patrimonial dos 03 (três) últimos exercícios; 
• b) cadastro nacional de pessoa jurídica junto ao Ministério Federal; 
• c) certidões federal, estadual e municipal, negativas ou positivas com efeito de negativas; 
• d) compromisso do número inicial de empregos a serem utilizados, bem como previsão de criação de 
outros empregos mencionando os prazos para tanto; e 
• e) previsão de geração de tributos municipais. 
 2º Dos sócios ou diretores serão apresentados, os seguintes documentos: 
• a) cadastro da pessoa física junto ao Ministério Federal; 
• b) Registro Geral (carteira de identidade) de unidade da federação, devendo os estrangeiros 
demonstrar situação regular de residência no país; e 
• c) certidões federal, estadual e municipal negativas ou positivas com efeito de negativas.
 Quando se tratar de empresa individual serão apresentados de forma virtual “online” os seguintes 
documentos: 
• a) cadastro da pessoa física junto ao Ministério Federal; 
• b) Registro Geral (carteira de identidade) de unidade da federação; 
• c) os estrangeiros deverão demonstrar situação regular de residência no país;
• d) certidões federal, estadual e municipal negativas ou positivas com efeito de negativas. e;
• e) serão exigidos ainda, no que couber, os demais documentos solicitados às empresas coletivas.
V - PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE:
Os interessados terão 60 (sessenta) dias a contar da primeira publicação deste edital para manifestar o 
interesse em alguma das áreas descritas no item II.
VI - DA SELEÇÃO E DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 
6.1 – Apresentada toda a documentação exigida na manifestação de interesse (item 4.3) a Prefeitura 
Municipal de Bauru terá 90 dias para manifestar o resultado da análise financeira, fiscalizações e aprovação 
do CADEM através do Diário Oficial e também pelo sistema de documentos eletrônicos.
6.2 - Quando houver mais de um interessado no chamamento público para a concessão de uma mesma área 
municipal, através de direito real de uso, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo 
e Renda deverá optar por aquela que for considerada melhor proposta, caso em que justificará os motivos 
da escolha, levando em consideração a geração de empregos, o faturamento previsto para os primeiros 
03 (três) anos, a natureza da matéria-prima, o valor do investimento e a contrapartida ao município cujos 
critérios serão analisados pelo Conselho de Apoio ao Desenvolvimento Municipal (CADEM).  As empresas 
serão classificadas em ordem decrescente sendo a primeira aquela que somar o maior número de pontos e 
em caso de empate entre duas ou mais empresas, terá direito preferencial de escolha a microempresa (ME) 
e na falta desta a empresa de pequeno porte (EPP), de acordo com a Lei Complementar nº 123, de 14 de 
dezembro de 2.006. Em caso de empate em número de pontos, segundo consta do anexo I, entre duas ou 
mais micro empresas (ME) e na falta destas se houver empresas de pequeno porte (EPP) interessadas, a 
classificação se fará por sorteio para o qual serão convidados os interessados para o acompanhamento, 
lavrando-se termo em até 60 (sessenta) dias que será publicado no Diário Oficial Municipal (Art.6º e 
parágrafos da Lei 6.931/2017)
VII – DO RECURSO
7.1 – Após publicação do resultado da análise descrita no item 6.1 deste edital caberá recurso, no prazo de 
5 dias úteis a contar da publicação do mesmo no Diário Oficial.
O recurso será dirigido a autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual poderá 
reconsiderar sua decisão no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou nesse mesmo prazo fazê-lo subir, devidamente 
informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 10 (dez) dias úteis contados do 
recebimento do recurso.
7.2 – Vencida a primeira fase de análise e quando houver mais de um interessado no chamamento público 
para concessão de uma mesma área municipal, (item 6.2), do ato classificatório caberá recurso terminativo 
com efeitos devolutivo e suspensivo ao Prefeito Municipal no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência 
ou notificação da parte desclassificada, conforme determina o § 3º do art. 6º da Lei 6.931/2017.
VIII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
 8.1. 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.
Bauru, 04 de Novembro de 2019.

Aline Prado Fogolin
Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda.

Secretaria da Educação
Isabel Cristina Miziara

Secretária
PORTARIA - SME Nº 54

PARALISAÇÃO TEMPORÁRIA
A Secretaria da Educação Municipal, no uso de suas atribuições legais previstas no Art. 3º, inciso V da Lei 
Municipal nº 6.270, de 29 de outubro de 2012 (dispõe sobre a organização do Sistema Municipal de Ensino 
de Bauru e dá outras providências), resolve paralisar por tempo indeterminado as atividades da Escola de 
Educação Infantil: EMEI VERA LUCIA CURY SAVI, localizada na cidade de Bauru à Rua Sargento 
Manoel Faria Inojosa – CEP – 17065-205 a partir de 2020.

Bauru, 19 de dezembro de 2019
ISABEL CRISTINA MIZIARA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO PARA ESCALA DE SUBSTITUIÇÃO DE DIRETORES 
DEPARTAMENTO INFANTIL – 2020

SECRETARIA MUNICIPAL  DE EDUCAÇÃO
Nº NOME PONTUAÇÃO
01 FLÁVIA FERNANDA FREGATI 48,90
02 ANA KÁTIA BRASIL CASTOR MODOLO 44,90
03 ROSE DE SOUZA MELLO 31,90
04 LUCIANE UBEDA NEFERSAN DOS SANTOS 28,90
05 MILENA DE SOUZA COELHO PINOTTI 23,90
06 PATRICIA KELI FREDERICO ARLINDO 21,80

EXTRATOS
TERMO DE DOAÇÃO Nº 2.170/19 - PROCESSO Nº 132.567/19 – DOADOR: MUNICÍPIO DE 
BAURU - DONATÁRIO: CRECHE AIRTON ANTONIO DARÉ - CAAD - OBJETO: O DOADOR 
confere a DONATÁRIA, os bens abaixo descritos:

BENS CLASSIFICADOS COMO OCIOSOS
PAT. DESCRIÇÃO VALOR

40468 CONJUNTO PARA REFEITÓRIO R$ 21,70

82906 CONJUNTO DE CARTEIRA E CADEIRA 
INFANTIL R$ 14,23

83026 CONJUNTO DE CARTEIRA E CADEIRA 
INFANTIL R$ 14,23

82991 CONJUNTO DE CARTEIRA E CADEIRA 
INFANTIL R$ 14,23

83036 CONJUNTO DE CARTEIRA E CADEIRA 
INFANTIL R$ 14,23

83015 CONJUNTO DE CARTEIRA E CADEIRA 
INFANTIL R$ 14,23

83801 CONJUNTO DE CARTEIRA E CADEIRA 
INFANTIL R$ 14,23

83655 CONJUNTO DE CARTEIRA E CADEIRA 
INFANTIL R$ 14,23

83031 CONJUNTO DE CARTEIRA E CADEIRA 
INFANTIL R$ 14,23

82666 CONJUNTO DE CARTEIRA E CADEIRA 
INFANTIL R$ 14,23

82689 CONJUNTO DE CARTEIRA E CADEIRA 
INFANTIL R$ 14,23

82684 CONJUNTO DE CARTEIRA E CADEIRA 
INFANTIL R$ 14,23

82759 CONJUNTO DE CARTEIRA E CADEIRA 
INFANTIL R$ 14,23

83810 CONJUNTO DE CARTEIRA E CADEIRA 
INFANTIL R$ 14,23

83812 CONJUNTO DE CARTEIRA E CADEIRA 
INFANTIL R$ 14,23

82794 CONJUNTO DE CARTEIRA E CADEIRA 
INFANTIL R$ 14,23

83820 CONJUNTO DE CARTEIRA E CADEIRA 
INFANTIL R$ 14,23

82943 CONJUNTO DE CARTEIRA E CADEIRA 
INFANTIL R$ 14,23

83809 CONJUNTO DE CARTEIRA E CADEIRA 
INFANTIL R$ 14,23

82724 CONJUNTO DE CARTEIRA E CADEIRA 
INFANTIL R$ 14,23

83818 CONJUNTO DE CARTEIRA E CADEIRA 
INFANTIL R$ 14,23

82932 CONJUNTO DE CARTEIRA E CADEIRA 
INFANTIL R$ 14,23

82174 CONJUNTO DE CARTEIRA E CADEIRA 
INFANTIL R$ 14,23

83713 CONJUNTO DE CARTEIRA E CADEIRA 
INFANTIL R$ 14,23

82928 CONJUNTO DE CARTEIRA E CADEIRA 
INFANTIL R$ 14,23

83795 CONJUNTO DE CARTEIRA E CADEIRA 
INFANTIL R$ 14,23

83656 CONJUNTO DE CARTEIRA E CADEIRA 
INFANTIL R$ 14,23

82952 CONJUNTO DE CARTEIRA E CADEIRA 
INFANTIL R$ 14,23

83035 CONJUNTO DE CARTEIRA E CADEIRA 
INFANTIL R$ 14,23

83803 CONJUNTO DE CARTEIRA E CADEIRA 
INFANTIL R$ 14,23

82692 CONJUNTO DE CARTEIRA E CADEIRA 
INFANTIL R$ 14,23

83815 CONJUNTO DE CARTEIRA E CADEIRA 
INFANTIL R$ 14,23

3619 MESA R$ 5,00
31969 MESA R$ 5,00
4773 MESA R$ 5,00
13238 MESA R$ 5,00
25455 MESA R$ 5,00

Total R$ 487,83  
 - ASSINATURA:16/12/19.

Secretaria do Meio Ambiente
Airton Iosimo Martinez

Secretário
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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).

EXTRATOS
CONTRATO Nº 9.652/19 - PROCESSO Nº 102.804/19 – CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU 
- CONTRATADA: VANDERLEI NATALIN BRITO – OBJETO: A CONTRATADA obriga-se, nos 
termos de sua proposta devidamente anexada ao Processo Administrativo nº 102.804/19, a fornecer ao 
CONTRATANTE, 03 (TRÊS) TRICICLOS OU QUADRICICLOS ELÉTRICOS, melhor descritos nos 
Anexos I e III do Edital nº 398/19.
LOTE 01 - TRICICLO OU QUADRICICLO ELÉTRICO PARA USO DE PESSOA COM 
MOBILIDADE REDUZIDA

Item Qtd Unid. Descrição Marca/ Modelo R$ Unit R$ Total

1 03 Unid.

TRICICLO OU QUADRICICLO 
ELÉTRICO PARA USO DE 

PESSOA COM MOBILIDADE 
REDUZIDA (0KM/NOVO).
- VELOCIDADE MÍNIMMA 
DE 7,0KM/H E MÁXIMA DE 

15KM/H
- ALTURA DO CHÃO NÃO 

INFERIOR A 7CM
- ALTURA MÁXIMA DO 

ASSENTO AO CHÃO DE 65 CM
- BATERIA SECA, SELADA, DE 
CICLO PROFUNDO, TIPO AGM

- CARREGADOR DE 
BATERIA INTELIGENTE 
COM DESLIGAMENTO 

AUTOMÁTICO AO ATINGIR 
CARGA TOTAL

- CAPACIDADE DE 
TRANSPORTE DE NO MÍNIMO 

100KG E DE NO MÁXIMO 
160KG

- PNEUS MACIÇOS
- ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO 

ESTADO DE SÃO PAULO
- ENTREGA EM BAURU/SP

MARCA:
OTTOBOCK 
MODELO: 
SCOTT XL

R$ 13.130,00 
(treze mil, 

cento e trinta 
reais)

R$ 39.390,00 
(trinta e nove 

mil, trezentos e 
noventa reais)

PRAZO: 12 meses – VALOR TOTAL: R$ 39.390,00 – PROPONENTES: 03 - MODALIDADE: Pregão 
Eletrônico nº 299/19 - ASSINATURA: 04/12/19, conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 
8.666/93.

Secretaria de Obras
Sidnei Rodrigues

Secretário
PORTARIA S.O nº 024/19

Sidnei Rodrigues, Secretário Municipal de Obras da Prefeitura Municipal de Bauru, Estado de São Paulo, 
no uso de suas atribuições legais,

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

Nome Matricula CNH Validade Categoria
Benedito Aparecido Vieira 16.420 01011764950 11/12/2024 D

*Renovação até março/2020.
REGISTRE-SE E CUMPRE-SE

Bauru, SP, 18 de dezembro de 2019.
SIDNEI RODRIGUES

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS

Secretaria de Planejamento
Letícia Rocco Kirchner

Secretária
COMUNICADO – PROCESSO Nº 75.245/19

O Departamento de Controle, Uso e Ocupação do Solo comunica o indeferimento do recurso apresentado 
pelo Sr. Osvaldo Gonçalves Dias,
através do processo administrativo nº 75.245/19, informando que a utilização de área pública por particular 
dar-se-á através de abertura de procedimento licitatório com a garantia de igualdade e oportunidade entre 
os interessados.

CONVITE DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
A Secretária de Planejamento, em  atendimento ao que lhe cabe no dispositivo do  Artigo 11, §1º da Lei 
6626 de 18  de Fevereiro de 2015, vem tornar público: 
A Z Incorporações, em consonância com  as atribuições que lhe conferem o Artigo 11, da Lei 6.626 de 18 
de Fevereiro de 2015 do Município de Bauru, convida a comunidade em Geral, membros dos Conselhos 



14 DIÁRIO OFICIAL DE BAURU SÁBADO, 21 DE DEZEMBRO DE 2.019

Municipais de Habitação e do Conselho do Município de Bauru e demais Autoridades Municipais para 
participarem da Audiência Pública sobre o Estudo de Impacto de Vizinhança da APROVAÇÃO DO 
PROJETO MASTERPLAN CONDOMÍNIO DE USO MISTO, localizado na Rua Alfredo Fontão, nº 2-8, 
Vila Samaritana, Bauru SP.  
A Audiência ocorrerá no dia 09 de janeiro de 2020, das 18:00 h às 20:30 h, na Sala de Eventos Paulista do 
Metropolitan Square, localizado na Rua Luso Brasileira, nº 4-44, 1º andar, Jardim Estoril IV, Bauru/SP. O 
Estudo de Impacto de Vizinhança do referido empreendimento ficará disponível para consultas e sugestões 
públicas na SEPLAN de Bauru através do Processo de Aprovação nº 96.208/2019, Avenida Nuno de Assis, 
14-60 no horário das 08:00 às 12:00 e no site https://www.zincorporacoes.com.br/empreendimentos-
documentacao/  até o dia 09/01/2019.

E D I T A L
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

NOTIFICAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA LEI 7181/19
Conforme dispostos na LEI 7181/19, anexo II, artigo 2º, a saber: “Art. 2º Constitui-se dever de proprietários 
ou possuidores de imóveis urbanos, a qualquer título, para imóveis edificados ou não: III - Manter o 
passeio público limpo, desobstruído, capinado e drenado, respondendo por situações de abandono ou que 
ensejam sua utilização como depósito de lixo, detritos ou resíduos de qualquer natureza. Art. 31 – Feita 
a constatação (...), o departamento competente notificará o infrator das disposições da presente lei,(...) 
ou ainda quando necessário, POR EDITAL, para a execução da regularização, observando os prazos 
de: III - 01 (um) dia para cumprimento da ordem do servidor público municipal para desobstrução do 
passeio público ou para retirada de obstáculos ou objetos irregulares como placas, faixas, varais de 
exposição, bancas, carriolas etc. que estejam ocupando irregularmente o espaço público ou instalados 
em local proibido; Art. 51 - As multas previstas nesta lei terão os seguintes valores: VI - DESCUMPRIR 
ORDEM DE DESOBSTRUÇÃO DO PASSEIO PÚBLICO: a) Pena - multa de 20 (vinte) UFESP - Unidade 
Fiscal do Estado de São Paulo, independente da apreensão do material. Valor da multa: Ufesp (26,51) x 
20 =R$ 530,60 (quinhentos e trinta reais e sessenta centavos); informamos aos responsáveis especificados 
na LISTA ABAIXO para que providencie a DESOBSTRUÇÃO DO PASSEIO PÚBLICO, sendo que o não 
atendimento desta determinação explícita implicará na aplicação da penalidade de multa:
Ofício Nº 1235/19, Referente Proc. 176931/2019  ao Sr. JOSÉ APARECIDO DA SILVA JUNIOR, bem 
como qualquer responsável legal, referente à RUA FELICISSIMO ANTONIO PEREIRA, 20-0, PL 2, Q 
F, VILA SANTISTA,  cadastrado P.M.B. 5/0564/002. Valor da multa: R$ 520,30 (quinhentos e vinte 
reais e trinta centavos 

Secretaria de Saúde
José Eduardo Fogolin Passos

Secretário
COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL SAÚDE

Lei Municipal 5950/2010
Torna público o resultado das análises dos requerimentos para a concessão de Progressão por Mérito 
Profissional (PMP) , Progressão por Qualificação Profissional (PQP), Promoção por Qualificação 
Profissional por Escolaridade (PQPE) regulamentados pela Lei Municipal 5950/2010 e Decreto Municipal 
nº 11509/2011, que foram INDEFERIDOS
Matrícula Protocolo Situação Motivo

32.469 68367/18 Indeferido
(PQP)

Não se enquadrar no artigo 18º e 19º da Lei 5950/2010 combinado com 
o Decreto 11509/2011

28.364 74457/18 Indeferido
(PQP)

Não se enquadrar no artigo 18º e 19º da Lei 5950/2010 combinado com 
o Decreto 11509/2011

30.925 71243/18 Indeferido
(PQP)

Não se enquadrar no artigo 18º e 19º da Lei 5950/2010 combinado com 
o Decreto 11509/2011

Informamos que o (s) requerimento(s) de progressão na carreira que foram indeferidos serão encaminhados 
ao(s) servidor(es) interessado(s), detalhando o motivo do indeferimento. Ressaltamos que, de acordo 
com a legislação, o(a) servidor(a) que não concordar com as decisões da Comissão de Desenvolvimento 
Funcional, (CDF) , poderá, justificadamente, apresentar pedido de reconsideração no prazo de 15(quinze) 
dias, contados a partir da ciência do mesmo.

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL SAÚDE
Lei Municipal 5950/2010

Torna público o resultado da análise dos requerimentos para a concessão de:

1– Progressão por Qualificação Profissional (PQP), regulamentada pela Lei Municipal 5950/2010 e 
Decretos Municipais nº 11509/2011 e 11703/2011:

PORTARIA SMS Nº 303/19 - PQP  
Edoc Matricula Ciclo Classe A partir da data:

1543/19 30.969 2016_2018 C-04 para C-05 04/01/2019
31111/18 30.513 2016_2018 C-03 para C-04 01/09/2018

PORTARIA SMS Nº 306/19 - PQP  
Edoc Matricula Ciclo Classe A partir da data:

6380/18 32.233 2016_2018 B-02 para B-03 30/01/2018
79013/18 32.266 2016_2018 B-02 para B-03 28/11/2018

PORTARIA SMS Nº 305/19 (PQP) RETIFICAÇÃO
Port Matricula Retifica a onde se lê leia-se

305/2019 800.304 Portaria 214/17 A partir de 24/11/2015 A partir de 01/12/2015
Considerando a data da homologação do estágio probatório.

2 – Progressão por Mérito Profissional (PMP), regulamentada pela Lei Municipal 5950/2010 e Decretos 
Municipais nº 11509/2011
PORTARIA SMS Nº 301/19 - PMP

EDOC Matricula Ciclo Classe A partir da data:
176363/19 21.880 2016_2019 A-25 para A-26 01/11/2019
176361/19 28.261 2016_2019 B-02 para B-03 01/11/2019
176357/19 32.362 2016_2019 B-03 para B-04 19/04/2019
176722/19 22.741 2016_2019 C-18 para C-19 01/11/2019
176355/19 32.524 2016_2019 B-03 para B-04 16/09/2019
176366/19 13.143 2016_2019 A-26 para A-27 01/11/2019
176353/19 32.520 2016_2019 B-03 para B-04 12/09/2019
176352/19 29.875 2016_2019 B-03 para B-04 09/04/2019
176365/19 23.648 2016_2019 B-17 para B-18 01/11/2019
176350/19 32.281 2016_2019 B-03 para B-04 05/03/2019
176345/19 32.260 2016_2019 B-2 para B-03 24/02/2019
176728/19 32.403 2016_2019 C-02 para C-03 14/05/2019
176343/19 32.465 2016_2019 B-03 para B-04 19/07/2019
176341/19 32.284 2016_2019 B-02 para B-03 12/03/2019
176340/19 32.333 2016_2019 B-03 para B-04 08/04/2019
176369/19 32.370 2016_2019 B-03 para B-04 01/05/2019
164581/19 800.523 2016_2019 B-04 para B-05 01/12/2019
176726/19 32.313 2016_2019 C-02 para C-03 01/04/2019
176372/19 32.350 2016_2019 C-02 para C-03 15/04/2019
176717/19 21.723 2016_2019 A-19 para A-20 01/11/2019
176379/19 32.172 2016_2019 B-02 para B-03 07/05/2019

PORTARIA SMS Nº 307/19 - PMP
EDOC Matricula Ciclo Classe A partir da data:

178087/19 28.610 2016_2019 A-13 para A-14 01/11/2019
178433/19 32.469 2016_2019 C-02 para C-03 01/08/2019
178093/19 23.961 2016_2019 A-20 para A-21 01/11/2019
178100/19 800.533 2016_2019 B-04 para B-05 01/12/2019
178439/19 800.450 2016_2019 B-04 para B-05 01/11/2019
178440/19 25.648 2016_2019 B-21 para B-22 01/11/2019
178441/19 29.889 2016_2019 B-03 para B-04 02/03/2019
178442/19 800.409 2016_2019 B-05 para B-06 01/11/2019
178444/19 28.963 2016_2019 B-05 para B-06 01/11/2019
178453/19 28.113 2016_2019 A-09 para A-10 01/11/2019
178457/19 28.324 2016_2019 A-10 para A-11 01/11/2019
178462/19 800.500 2016_2019 B-05 para B-06 01/11/2019
178465/19 800.351 2016_2019 B-04 para B-05 01/11/2019
178467/19 800.544 2016_2019 B-04 para B-05 01/11/2019
178470/19 30.109 2016_2019 A-02 para A-03 02/08/2019
178481/19 800.519 2016_2019 B-04 para B-05 01/11/2019
178483/19 800.497 2016_2019 B-04 para B-05 01/11/2019
178503/19 32.266 2016_2019 B-03 para B-04 01/03/2019
179045/19 20.202 2016_2019 B-20 para B-21 01/11/2019
178488/19 800.504 2016_2019 B-04 para B-05 01/11/2019
178490/19 800.418 2016_2019 B-04 para B-05 01/11/2019
178495/19 800.472 2016_2019 B-05 para B-06 01/11/2019
178497/19 32.460 2016_2019 C-02 para C-03 16/07/2019
178500/19 800.486 2016_2019 B-04 para B-05 01/11/2019
178501/19 800.350 2016_2019 B-04 para B-05 01/11/2019
178505/19 800.311 2016_2019 B-05 para B-06 01/11/2019
178509/19 32.440 2016_2019 B-03 para B-04 07/06/2019
178512/19 17.350 2016_2019 A-20 para A-21 01/11/2019
178517/19 25.464 2016_2019 C-15 para C-16 01/11/2019
178520/19 25.194 2016_2019 C-14 para C-15 01/11/2019
178522/19 15.725 2016_2019 A-22 para A-23 01/11/2019
178526/19 23.363 2016_2019 B-17 para B-18 01/11/2019

PORTARIA SMS Nº 308/19 - PMP
EDOC Matricula Ciclo Classe A partir da data:

181607/19 32.325 2016_2019 C-03 para C-04 02/04/2019
181583/19 32.455 2016_2019 B-03 para B-04 05/07/2019
179504/19 28.245 2016_2019 A-06 para A-07 01/11/2019
181577/19 800.477 2016_2019 B-04 para B-05 01/11/2019
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179506/19 16.289 2016_2019 A-21 para A-22 01/11/2019
179511/19 23.666 2016_2019 B-14 para B-15 01/11/2019
179513/19 26.047 2016_2019 B-18 para B-19 01/11/2019
179516/19 25.935 2016_2019 A-11 para A-12 01/11/2019
181518/19 30.314 2016_2019 B-04 para B-05 10/12/2019
179523/19 28.880 2016_2019 B-06 para B-07 01/11/2019
179518/19 14.7486 2016_2019 B-15 para B-16 01/11/2019
181682/19 800.304 2016_2019 B-04 para B-05 01/12/2019
181572/19 800.322 2016_2019 B-03 para B-04 01/11/2019
181613/19 32.320 2016_2019 B-02 para B-03 01/04/2019
181569/19 800.473 2016_2019 B-04 para B-05 01/11/2019
181567/19 800.471 2016_2019 B-03 para B-04 01/11/2019
181562/19 800.463 2016_2019 B-04 para B-05 01/11/2019
181558/19 800.389 2016_2019 B-05 para B-06 01/11/2019
181556/19 800.502 2016_2019 B-04 para B-05 01/11/2019
181553/19 800.362 2016_2019 B-04 para B-05 01/12/2019
181610/19 32.352 2016_2019 B-03 para B-04 16/04/2019
181548/19 800.487 2016_2019 B-04 para B-05 01/11/2019
181514/19 27.493 2016_2019 A-05 para A-06 07/10/2019
181545/19 800.548 2016_2019 B-03 para B-04 01/11/2019
179525/19 24.286 2016_2019 B-16 para B-17 01/11/2019
179528/19 28.850 2016_2019 A-09 para A-10 01/11/2019
179529/19 25.932 2016_2019 B-20 para B-21 01/11/2019
179530/19 27.532 2016_2019 A-08 para A-09 01/11/2019
179533/19 23.647 2016_2019 A-17 para A-18 01/11/2019
179536/19 800.309 2016_2019 B-05 para B-06 01/11/2019
179537/19 800.332 2016_2019 B-05 para B-06 01/11/2019
179539/19 30.191 2016_2019 A-03 para A-04 01/10/2019
179543/19 24.454 2016_2019 B-25 para B-26 01/11/2019
179546/19 23.550 2016_2019 B-16 para B-17 01/11/2019
181509/19 21.237 2016_2019 B-22 para B-23 01/11/2019
181540/19 800.481 2016_2019 B-04 para B-05 01/11/2019
181536/19 800.476 2016_2019 B-04 para B-05 01/11/2019
181534/19 800.287 2016_2019 B-04 para B-05 01/11/2019
181532/19 800.545 2016_2019 B-04 para B-05 01/11/2019
181620/19 15.897 2016_2019 A-23 para A-24 01/11/2019
181528/19 800.538 2016_2019 B-04 para B-05 01/11/2019
181524/19 800.341 2016_2019 B-05 para B-06 01/11/2019
181522/19 800.305 2016_2019 B-04 para B-05 01/11/2019

PORTARIA SMS Nº 309/19 (PMP) RETIFICAÇÃO
Port Matricula Retifica a onde se lê leia-se

390/2019 28.347 Portaria 124/14 ciclo 2010/2013 a partir da 
data 01/11/2013

ciclo 2011/2014 a partir da 
data 29/01/2014

Considerando a data da homologação do estágio probatório no cargo.

PORTARIA SMS Nº 310/19 (PMP) RETIFICAÇÃO
Port Matricula Retifica a onde se lê leia-se

310/2019 28.347 Portaria 11/19 ciclo 2013/2016 a partir da 
data 01/11/2016

ciclo 2014/2017 a partir da 
data 29/01/2017

Considerando a data da homologação do estágio probatório no cargo.

PORTARIA SMS Nº 311/19 (PQPE) TORNA SEM EFEITO
Port Matricula TORNA SEM EFEITO

311/19 28.337 TORNA SEM EFEITO A PORTARIA Nº 285/19 referente à Progressão por 
Mérito Profissional (PMP) ciclo 2016/2019

Devido ao seu exonera/posse do cargo de AS/Atendente de Consultório Dentário para TS/Técnico de 
Enfermagem em 18/02/2019.

PORTARIA SMS Nº 312/19 (PMP) RETIFICAÇÃO
Port Matricula Retifica a onde se lê leia-se

312/2019 16.084 Portaria 282/19 da classe C-22 para C-23 da classe C-21 para C-22
Considerando a informação no processo de aposentadoria 123770/19 referente ao enquadramento no 

plano PCCS.

3-Promoção por Qualificação Profissional por Escolaridade (PQPE), regulamentada pela Lei Municipal 
5950/2010 e Decretos Municipais nº 11509/2011
PORTARIA SMS Nº 302/19   (PQPE)

Edoc Matricula Certificado / Título Classe A partir da 
data:

129344/19 32.793 Certificado de Conclusão do Ensino Médio C-02 para 
B-02 05/09/2019

166026/19 29.785 Especialização em Fisioterapia em Ortopedia e 
Traumatologia

B-05 para 
B-11 24/11/2019

PORTARIA SMS Nº 304/19 (PQPE) RETIFICAÇÃO
Port Matricula Retifica a onde se lê leia-se

304/19 800.304 Portaria 263/15 a partir de 24/11/2015 a partir de 01/12/2015
Considerando a data da homologação do estágio probatório.

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

PUBLICAÇÃO DE:  19/12/2019 a 20/12/2019

ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA:
PROCESSO 36685/2007

INTERESSADO EMERSON LUIZ DE FREITAS & CIA LTDA - ME
REQUERENTE MIRIAN POIT MACIEL GEROLDI

CPF 158.181.778-90
CRF/SP 15501

ASSUNÇÃO DE CO-RESPONSABILIDADE TÉCNICA:
PROCESSO 54698/2018

INTERESSADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
REQUERENTE GISELE DERNEY DE OLIVEIRA

CPF 305.550.628-64
CRF/SP 35763

BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA:
PROCESSO 36685/2007

INTERESSADO EMERSON LUIZ DE FREITAS & CIA LTDA - ME
REQUERENTE RICARDO FROIO PERFEITO

CPF 285.364.658-08
CRF/SP 29822

BAIXA DE CO-RESPONSABILIDADE TÉCNICA:
PROCESSO 54698/2018

INTERESSADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
REQUERENTE MONICA DE OLIVEIRA

CPF 170.548.948-63
CRF/SP 15172

DIVISÃO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL – SEÇÃO DE AÇÕES DE MEIO AMBIENTE 

ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA:
PROCESSO 26403/2017

RAZÃO 
SOCIAL

HARIBO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS 
ALIMENTÍCIOS LTDA

REQUERENTE SULAMITA SANTOS DA CONCEIÇÃO
CPF 29438595830
CRQ 04364889

CNAE 3600-6/01 CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA:
PROCESSO 104441/2019

RAZÃO 
SOCIAL TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA

REQUERENTE GLEICY CRISTINA RIBEIRO DA SILVA
CPF 37600921871
CRQ 04491788

CNAE 3600-6/01 CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

A DIVISÃO DE VIGILANCIA AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE BAURU DEFERIU O(S) 
SEGUINTE(S) PROCESSO(S) DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO:
Deferido(s) em 18/12/2019
N° CEVS: 350600301-360-000634-1-0                       DATA DE VALIDADE: 18/12/2020
PROTOCOLO: 146434/2019
DATA DO PROTOCOLO: 10/10/2019                              DATA DO DEFERIMENTO: 18/12/2019
RAZÃO SOCIAL: HARIBO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS 
LTDA
CNPJ: 21.072.669/0001-69
LOGRADOURO: AVENIDA IZZET FARHA, Nº 2-131          COMPLEMENTO: UNIDADE 2
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL DOMINGOS BIANCARDI
CNAE: 3600-6/01 CAPTAÇÃO,TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

N° CEVS: 350600301-360-000455-1-9                       DATA DE VALIDADE: 18/10/2020
PROTOCOLO: 99692/2019
DATA DO PROTOCOLO: 02/07/2019                               DATA DO DEFERIMENTO: 18/12/2019
RAZÃO SOCIAL: VIARONDON CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA S/A
CNPJ: 10.635.691/0001-53
LOGRADOURO: RODOVIA MARECHAL RONDON, S/N                 COMPLEMENTO: KM 349
BAIRRO: ZONA RURAL
CNAE: 3600-6/01 CAPTAÇÃO,TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
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Responsável(is) do(s) respectivo(s) estabelecimento(s) acima assume(m) cumprir a legislação vigente 
e observar as boas práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente 
pelo não cumprimento de tais exigências, ficando inclusive sujeito(s) ao cancelamento da licença de 
funcionamento emitida por esta Divisão de Vigilância Ambiental.

BAIXA DE RESPONSABILIDADE TECNICA:
PROCESSO 26403/2017

RAZÃO 
SOCIAL

HARIBO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS 
ALIMENTÍCIOS LTDA

REQUERENTE LETICIA MAGION GALDINO
CPF 38305865827
CRQ 04364668

CNAE 3600-6/01 CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

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

179582/2019 DAMARES CONSTÂNCIO DA SILVA 05356/F-1

ERRATA:

PUBLICADO EM D. O. M. EM 12/12/2019

ONDE SE LÊ:

A DIVISÃO DE VIGILANCIA AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE BAURU DEFERIU O(S) 
SEGUINTE(S) PROCESSO(S) DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO:
Deferido(s) de 25/07/2019 a 10/12/2019
N° CEVS: 350600301-360-000497-1-9                        DATA DE VALIDADE: 03/09/2020
PROTOCOLO: 121574/2019
DATA DO PROTOCOLO: 20/08/2019                             DATA DO DEFERIMENTO: 03/09/2019
RAZÃO SOCIAL: ABASE ALIANÇA BRASILEIRA DE ASS. SOCL. E EDUCACIONAL
CNPJ: 62.207.634/0014-91
LOGRADOURO: RUA IRMÃO DO SAGRADO CORAÇÃO, Nº 3-30
BAIRRO: NÚCLEO JOSÉ REGINO
CNAE: 3600-6/01 CAPTAÇÃO,TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

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

LEIA-SE:

A DIVISÃO DE VIGILANCIA AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE BAURU DEFERIU O(S) 
SEGUINTE(S) PROCESSO(S) DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO:
Deferido(s) de 25/07/2019 a 10/12/2019
N° CEVS: 350600301-360-000497-1-9                       DATA DE VALIDADE: 03/09/2020
PROTOCOLO: 121574/2019
DATA DO PROTOCOLO: 20/08/2019                               DATA DO DEFERIMENTO: 03/09/2019
RAZÃO SOCIAL: ABASE ALIANÇA BRASILEIRA DE ASS. SOCL. E EDUCACIONAL
CNPJ: 62.207.634/0014-91
LOGRADOURO: RUA IRMÃOS DO SAGRADO CORAÇÃO, Nº 3-30
BAIRRO: JOSÉ REGINO
CNAE: 3600-6/01 CAPTAÇÃO,TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

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

ERRATA:

PUBLICADO EM D. O. M. EM 10/12/2019

ONDE SE LÊ:

ALTERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE LEGAL:
PROCESSO 2080/2005

RAZÃO 
SOCIAL

ASSOCIAÇÃO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO 
- ASSUPERO

CNPJ 06.099.229/0103-36
INTERESSADO AZIZ KALAF FILHO

CPF 53858115800
CNAE 3600-6/01 CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

LEIA-SE:

ALTERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE LEGAL:
PROCESSO 2080/2005

RAZÃO 
SOCIAL ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA

CNPJ 06.099.229/0103-36

INTERESSADO ALFREDO LOPES
CPF 06631171865

CNAE 3600-6/01 CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

ERRATA:

PUBLICADO EM D. O. M. EM 10/12/2019

ONDE SE LÊ:

A DIVISÃO DE VIGILANCIA AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE BAURU DEFERIU O(S) 
SEGUINTE(S) PROCESSO(S) DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO:
Deferido(s) de 01/11/2019 a 05/12/2019
N° CEVS: 350600301-360-000628-1-2                        DATA DE VALIDADE: 03/12/2020
PROTOCOLO:  51-V/2019
DATA DO PROTOCOLO:  03/12/2019                              DATA DO DEFERIMENTO: 03/12/2019
RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO 
- ASSUPERO
CNPJ: 06.099.229/0103-36
LOGRADOURO: RUA LUIZ LEVORATO, S/N°, QUADRA 2
BAIRRO: CHÁCARA BAURUENSE
CNAE: 3600-6/01 CAPTAÇÃO,TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

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

LEIA-SE:

A DIVISÃO DE VIGILANCIA AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE BAURU DEFERIU O(S) 
SEGUINTE(S) PROCESSO(S) DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO:
Deferido(s) de
N° CEVS: 350600301-360-000628-1-2                       DATA DE VALIDADE: 03/12/2020
PROTOCOLO: 51-V/2019
DATA DO PROTOCOLO: 03/12/2019                              DATA DO DEFERIMENTO: 03/12/2019
RAZÃO SOCIAL: ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA
CNPJ: 06.099.229/0103-36
LOGRADOURO: RUA LUIZ LEVORATO, S/Nº               COMPLEMENTO: QUADRA 2
BAIRRO: CHÁCARA BAURUENSE
CNAE: 3600-6/01 CAPTAÇÃO,TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

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

ERRATA:

PUBLICADO EM D. O. M. EM 10/12/2019

ONDE SE LÊ:

ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA:
PROCESSO 2080/2005

RAZÃO 
SOCIAL

ASSOCIAÇÃO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO 
- ASSUPERO

REQUERENTE ANA LUIZA GONÇALVES AYRES
CPF 40360499848

CRBIO 116838/01-D
CNAE 3600-6/01 CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

LEIA-SE:

ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA:
PROCESSO 2080/2005

RAZÃO 
SOCIAL ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA

REQUERENTE ANA LUIZA GONÇALVES AYRES
CPF 40360499848

CRBIO 116838/01-D
CNAE 3600-6/01 CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

ERRATA:

PUBLICADO EM D. O. M. EM 05/01/2019

ONDE SE LÊ:

ARQUIVAMENTO DE PROCESSO:
PROCES. INTERESSADO
36841/2019 QUINTA RODA MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA
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LEIA-SE:

ARQUIVAMENTO DE PROCESSO:
PROCES. INTERESSADO
36841/2009 QUINTA RODA MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE 
ADVERTÊNCIA:

PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
167653/2019 JULIO CESAR CAÇADOR 3536/E-1

ARQUIVAMENTO DE PROCESSO:
PROCES. INTERESSADO
42634/2019 EDISON VAZ BAURU  ME

DIVISÃO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - SEÇÃO DE CONTROLE DE ZOONOSES

ARQUIVAMENTO DE PROCESSO:
PROCES. INTERESSADO
121878/19 ODILA LOPES DIAS

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
185237/19 ERICA CRISTINA DUARTE RIBEIRO 10633/F-1

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
153564/19 JOSÉ ANTÔNIO ANASTÁCIO 5927/F-1
161213/19 MARCELINO DE OLIVEIRA SILVA 5930/F-1
153346/19 ISIDRO CALIM FERREIRA JUNIOR 6743/F-1

RECURSO DEFERIDO DE NOTIFICAÇÃO PARA RECOLHIEMNTO DE MULTA:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
121878/19 ODILA LOPES DIAS 3491/F-1

EXTRATOS
CONTRATO Nº 9.673/19 - PROCESSO Nº 19.682/16 - CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU 
- CONTRATADA: MILÊNIO LOCAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS LTDA – EPP - P/P BIANCARDI 
CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA – OBJETO: O presente contrato tem como objeto A LOCAÇÃO 
DO IMÓVEL SITUADO NA RODOVIA MARECHAL RONDON, KM 300, JARDIM COLINA VERDE, 
NA CIDADE DE BAURU/SP, DE PROPRIEDADE DA LOCADORA. 2.1. A finalidade da presente 
locação será para uso de atividade NÃO RESIDENCIAL, visando abrigar a Unidade de Transporte de 
Pacientes – UTP e o Almoxarifado de Materiais, Medicamentos e Insumos e o Patrimônio da Secretaria 
Municipal de Saúde. - PRAZO: 12 meses – VALOR TOTAL: R$ 186.066,00 – PROPONENTES: 01 - 
MODALIDADE: Dispensa de licitação, nos termos do Art. 24, Inciso X, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de 
junho de 1.993 - ASSINATURA: 17/12/19, conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93.

Seção III
Editais

CONSELHOS E FUNDOS MUNICIPAIS

Resolução COMTUR nº 03 de 21 de Dezembro de 2019.
Confere o certificado do “Tradicional Sanduíche Bauru” à empresa que especifica.

O Conselho Municipal de Turismo no uso de suas atribuições legais, aprovou, nesta data, a Certificação 
do estabelecimento que abaixo especifica, pela fabricação do “Tradicional Sanduíche Bauru”, consoante 
as disposições abaixo:
Artigo 1º - Cumpridas as exigências constantes da Resolução COMTUR nº 01 de 31 de Agosto de 2007, 
confere-se nesta data, a Certificação do Tradicional Sanduíche Bauru à empresa:
•Esquina do Pão de Queijo- (Zum Zum Lanches de Bauru Ltda) – inscrita no CNPJ: 55.158.190/0001-
61, estabelecida à Rua Rio Branco, nº 21-81, – Vila América – Bauru – SP.
Marina Martins  Juliana Vitorino
Secretária Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – CAE. 

(GESTÃO 2018 - 2022)
(Dia 23/12/2019, segunda-feira, às 9 horas no NAPEM, Avenida Duque de Caxias, 16-55)

1. Considerando o DECRETO 13.660, de 04 de janeiro de 2.018 que nomeia membros do Conselho 
de Alimentação Escolar – CAE – Gestão 2018/2022;
2. Considerando o DECRETO 13.693, de 05 de março de 2.018 que nomeia a Diretoria Executiva 
do Conselho de Alimentação Escolar – CAE – Gestão 2018/2022;

3. Considerando o DECRETO 13.791 de 24 de maio de 2018 que designa membros do Conselho 
de Alimentação Escolar – CAE – Gestão 2018/2022;
4. Considerando a ata da Reunião Ordinária do dia 29 de julho de 2019 no que tange ao item 4, 
Informes Gerais, especificamente onde os Conselheiros presentes deliberaram por alterar o horário das 
Reuniões, das 14 horas para as 8 horas da manhã, sendo de pleno acordo de todos os presentes,
5. Considerando o Decreto 14.372 de 05 de setembro de 2019 que aprova o Regimento Interno do 
Conselho de Alimentação Escolar – CAE, do Município e Bauru e o regulamenta,

CONVOCAMOS os membros Titulares e/ou Suplentes do CAE, Gestão 2018-2022 para a Reunião 
EXTRAORDINÁRIA, dia 23/12/2019, as 9 horas, no NAPEM, (Avenida Duque de Caxias, 16-55) 

Pauta

1. Análise e manifestação no Processo 60.558/2019;
2. Informes Gerais

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

AVISOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 623/2019 - PROCESSO Nº 79.983/2018 - CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU – CONTRATADA: BAURU GUINDASTES E TRANSPORTES LTDA 
– Interessada: Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Cultura e Desenvolvimento Econômico, 
cujas especificações estão indicadas no anexo I do Edital nº 475/2019 - do Processo Administrativo n.º 
79.983/2018, mediante emissão de Notas de Empenho e conforme termos de sua proposta devidamente 
anexada ao processo administrativo e preços abaixo consignados:
LOTE 01 – LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COM GUINDASTE ARTICULADO HIDRÁULICO

Item Descrição mínima Unid. Marca/ 
Modelo Ano

V. Unit.  
Hora - 

R$

01

Locação de 01 (um) caminhão com guindaste articulado 
hidráulico: Caminhão de carroceria aberta tração 6x4, PBT 

23.000 kgf ou maior, tendo montado no mesmo um guindaste 
articulado hidráulico com: momento de carga máximo de 30.000 

kgf x m ou maior, no mínimo 3 lanças acionadas hidraulicamente, 
alcance máximo vertical (do solo) de 18,20 m ou maior, alcance 

máximo horizontal hidráulico de 10,00 m ou maior, ângulo de giro 
de 400 graus ou maior e sistema de segurança

Hora WV 
26280 2017 R$ 

140,00

PRAZO: 01 ano –– MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2019 – ASSINATURA: 
28/11/2019 – VALIDADE: 27/11/2020.

TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 445/2019 - PROCESSO Nº 33.224/2019 
- CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU – CONTRATADA: M. DE OLIVEIRA GRECCHI – 
Interessada: Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Tendo em vista documentação acostada às folhas 
305 à 316 e 318 dos autos do Processo Administrativo nº 33.224/2019 e despacho à fl. 317, as partes 
resolvem alterar o valor do Pão Francês considerando a redução de preços praticados no mercado conforme 
pesquisa realiza nos autos, abaixo discriminado.
LOTE 01 – PÃO FRANCÊS

ITEM UNID QTD EST. 
ANUAL

ESPECIFICAÇÕES 
MÍNIMAS

VALOR UNITÁRIO 
REGISTRADO

VALOR UNITÁRIO 
NEGOCIADO

1 KG 1.300 PÃO FRANCÊS 10,09 6,99
As demais cláusulas contidas na Ata de Registro de Preço nº 445/2019, firmada em 02 de setembro de 2019, 
não modificadas por este Termo Aditivo, continuam em pleno vigor.
Bauru, 20/12/2019 – Talita Cristina Pereira Vicente – Diretora da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - Edital nº 486/2019 – Processo nº 137.307/19 – 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 399/2019 – do tipo MENOR PREÇO POR LOTE – DIFERENCIADA 
NO MODO EXCLUSIVA PARA ME E EPP - Objeto: AQUISIÇÃO DA QUANTIDADE ESTIMADA 
ANUAL DE 33 (TRINTA E TRES) UNIDADES DE CARTUCHOS E 635 (SEISCENTOS E TRINTA 
E CINCO) UNIDADES DE TONER PARA IMPRESSORAS DA MARCA HP – PELO SISTEMA 
DE REGISTRO DE PREÇOS – Interessados: Secretarias Municipais e Gabinete do Prefeito. Data do 
Recebimento das propostas: até às 9h do dia 15/01/2020. Abertura da Sessão: dia 15/01/2020 às 9h. 
Informações e edital na Secretaria da Administração/Divisão de Licitações, sito na Praça das Cerejeiras, 
1-59, Vila Noemy – 2º andar, sala 10 - CEP. 17014-500 – Bauru/SP, no horário das 08h às 12h e das 13h 
às 17h e fones (14) 3235-1062 ou (14) 3235-1077 ou através de download gratuito no site www.bauru.
sp.gov.br, ou através do site www.bec.sp.gov.br – Oferta de Compra 820900801002019OC00451, onde se 
realizará a sessão de pregão eletrônico, com os licitantes devidamente credenciados.
Bauru, 20/12/2019 – Talita Cristina Pereira Vicente – Diretora da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - Edital n.º 489/19 – Processo n.º 137.298/2019 – 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 396/19 – do tipo MENOR PREÇO POR ITEM – PARTICIPAÇÃO 
EXCLUSIVA PARA ME/EPP - Objeto: AQUISIÇÃO DA QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL 
DE: 17.732 QUILOS DE AÇÚCAR CRISTAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS 
NOS ANEXOS I E III DO EDITAL, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – 
Interessadas: Secretarias Municipais, Gabinete, DAE e Funprev. Data do Recebimento das propostas: 
até às 9h do dia 14/01/20. Abertura da Sessão: 14/01/2020 às 9h. Informações e edital na Secretaria 
da Administração/Divisão de Licitações, sito na Praça das Cerejeiras, 1-59, Vila Noemy – 2º andar, sala 
10 - CEP. 17.014-500 – Bauru/SP, no horário das 08h às 12h e das 13h às 17h e fones (14) 3235-1062 ou 
(14) 3235-1077 ou através de download gratuito no site www.bauru.sp.gov.br, ou através do site www.
bec.sp.gov.br - Oferta De Compra: 820900801002019OC00452, onde se realizará a sessão de pregão 
eletrônico, com os licitantes devidamente credenciados.
Bauru, 20/12/2019 – Talita Cristina Pereira Vicente – Diretora da Divisão de Licitações.
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NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - Edital nº 523/2019 – Processo nº 169.089/19 
– Modalidade: Pregão Eletrônico nº 448/2019 – do tipo MENOR PREÇO POR LOTE – AMPLA 
PARTICIPAÇÃO - Objeto: AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CAMINHÕES COMPACTADORES DE 
LIXO, NOVO (ZERO QUILÔMETRO) COM CAPACIDADE DE 15 M³, DE ACORDO COM 
AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NOS ANEXOS III E IX DO 
EDITAL 523/2019 – Interessada: Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Data do Recebimento das 
propostas: até às 9h do dia 16/01/2020. Abertura da Sessão: dia 16/01/2020 às 9h. Informações e edital 
na Secretaria da Administração/Divisão de Licitações, sito na Praça das Cerejeiras, 1-59, Vila Noemy – 2º 
andar, sala 10 - CEP. 17.014-500 – Bauru/SP, no horário das 08h às 12h e das 13h às 17h e fones (14) 3235-
1062 ou (14) 3235-1077 ou através de download gratuito no site www.bauru.sp.gov.br, ou através do site 
www.bec.sp.gov.br – Oferta de Compra 820900801002019OC00454, onde se realizará a sessão de pregão 
eletrônico, com os licitantes devidamente credenciados.
Bauru, 20/12/2019 – Talita Cristina Pereira Vicente – Diretora da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO - Edital nº 456/2019 – Processo nº 125.177/2019 – 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 382/2019 – do tipo MENOR PREÇO POR LOTE (AGRUPAMENTO 
DE ITENS) – COTA RESERVADA PARA ME E EPP - Objeto: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS 
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, SENDO: 47.869 UNIDADES DE PASTAS E 1.237 UNIDADES 
DE PRANCHETAS PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. - Interessados: Secretarias 
municipais da Administração, Cultura, Educação, Desenvolvimento Econômico, Finanças, Negócios 
Jurídicos, Bem Estar Social, Administrações Regionais, Saúde, Meio Ambiente, Obras, Planejamento, 
Agricultura, Esporte e Lazer e Gabinete do Prefeito. Notificamos aos interessados no processo licitatório 
epigrafado que o julgamento e a classificação havida foi devidamente Homologada pelo Sr. Prefeito em 
13/12/2019 a empresa: NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO EIRELI, conforme 
abaixo:
LOTE 01 – PASTAS – COTA RESERVADA PARA ME E EPP. R$24.688,06
Item Qtd. Und. Especificações Mínimas Marca Valor Un. R$
01 2994 UN Pasta AZ GRANDE lombo largo. De primeira qualidade. DAC 7,49
02 310 UN Pasta AZ JÚNIOR lombo estreito. De primeira qualidade. DAC 7,30

LOTE 02 – PASTAS E PRANCHETAS – COTA PRINCIPAL R$77.399,30

Item Qtd. Und. Especificações Mínimas Marca Valor 
Un. R$

01 130 UN Pasta AZ PEQUENA lombo largo. De primeira qualidade. DAC 8,01

02 1376 UN

Pasta catálogo, PRETA, com 100 folhas plásticas, com 
medidas mínimas de 245x335x20mm (envelope plástico de 

0,10 com 04 parafusos). Capa em PVC, com visor externo. De 
primeira qualidade.

ACP 14,00

03 989 UN

Pasta catálogo, PRETA, com 50 folhas plásticas, com medidas 
mínimas de 245x335x20mm (envelope plástico de 0,10 com 
04 parafusos). Capa em PVC, com visor externo. De primeira 

qualidade.

ACP 11,00

04 1550 UN Pasta plástica transparente, sem elástico, com grampo 
ROMEU/JULIETA. De primeira qualidade. ACP 1,50

05 40520 UN
Pasta suspensa, fabricada com cartão, com grampo e haste 

plástico, com medida mínima de 360mm x 235mm (largura x 
altura), COM VISOR. De primeira qualidade.

GOLDEN 
KRAFT 0,90

06 632 UN Prancheta confeccionada em poliestireno, pegador metálico, 
medidas mínimas de 330x230 mm. ACRIMET 6,00

07 605 UN
Prancheta tipo escolar, confeccionada em chapa de fibra de 
madeira, pegador metálico, medidas mínimas de 330x230 

mm.
ACRIMET 6,00

Bauru, 20/12/2019 – Talita Cristina Pereira Vicente – Diretora da Divisão de Licitações.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 632/2019 – PROCESSO Nº 24.417/2019 (Processo Apensado 
61.113/2019) – CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU – CONTRATADA: UA GRÁFICA 
COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI-EPP – Objeto: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA CONFECCIONAR 4.500 (quatro mil e quinhentos) DIÁRIOS DE CLASSE 
PARA O ENSINO FUNDAMENTAL e 1.500 (hum mil e quinhentos) LIVROS DE CHAMADA 
PARA EDUCAÇÃO INFANTIL, DESCRITO NO ANEXO I, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE 
PREÇOS - Interessada: Secretaria da Educação e Departamento de Água e Esgoto, cujas especificações 
estão indicadas no Anexo I do Edital nº 359/19, mediante emissão de Notas de Empenho e conforme os 
termos de sua proposta anexada ao processo administrativo e preço abaixo consignado:
LOTE 1 – CONFECÇÃO DE DIÁRIO DE CLASSE - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP

It ESPECIFICAÇÕES MINIMAS UN.
QTDE. 

EST. 
ANUAL

VALOR 
UNIT. MARCA

01 Diário de Classe: Deamis especificações no 
Anexo I do Edital nº 359/19 Un. 4.500 R$ 3,82 PRÓPRIA / 

NACIONAL
LOTE 02 – CONFECÇÃO DE LIVRO DE CHAMADA - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/
EPP

It ESPECIFICAÇÕES MINIMAS UN.
QTDE. 

EST. 
ANUAL

VALOR 
UNIT. MARCA

01 Livro de Chamada: Deamis especificações no 
Anexo I do Edital nº 359/19 Un. 1.500 R$ 9,75 PRÓPRIA / 

NACIONAL
PRAZO: 01 ano –– MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nº 320/19 – ASSINATURA: 11/12/2019 
– VALIDADE: 10/12/2020. Bauru, 20/12/2019 – Luciano Martins dos Santos Júnior – Dir. da Div. de 
Compras e Licitações – SME.

NOTIFICAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - Edital nº 
213/19 - Processo nº 24.519/18 – Modalidade: Concorrência Pública nº 05/2019 - Regime de Empreitada 
Por Preço Global – Tipo: Menor Preço Global – Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA EMEF DIRCE BOEMER GUEDES 
DE AZEVEDO, SITUADA À RUA ANTONIO DE DEZEMBRO, N.º 5-15 – MIRIM/TANGARÁS, 

CONFORME MEMORIAL TÉCNICO, PROJETOS E PLANILHAS ANEXOS, com o fornecimento 
de materiais, mão-de-obra, equipamentos e tudo o mais que se fizer bom e necessário para a execução 
dos serviços em conformidade com as especificações e normas oferecidas pela Secretaria Municipal de 
Planejamento. Interessada: Secretaria Municipal da Educação. A Comissão Permanente de Licitações 
da Secretaria da Educação, analisando as propostas apresentadas pelas licitantes habilitadas, resolve 
CLASSIFICAR as empresas participantes conforme quadro seguinte: 1ª Classificada – SOLUÇÕES 
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI – CNPJ 09.445.502/0001-09, valor global de R$ 1.486.104,57; 
2ª Classificada – AÇOVIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESTRUTURAS METÁLICAS E PRÉ-
MOLDADOS DE CONCRETO EIRELI – CNPJ 05.942.509/0001-77, valor global de R$ 1.781.935,60; 
3ª Classificada – ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP - 
CNPJ 00.844.138/0001-77, valor global de R$ 1.809.188,12; 4ª Classificada – ZÊNTE ENGENHARIA 
DE CONSTRUÇÕES LTDA. EPP, CNPJ: 58.285.420/0001-41, valor global de R$ 1.917.892,65; 5ª 
Classificada – HIDROAR CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME, CNPJ: 56.538.564/0001-37, 
valor global de R$ 1.987.707,70; 6ª Classificada – WALP CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA - 
CNPJ 02.746.719/0001-00, valor global de R$ 2.035.441,92 e 7ª Classificada – PLAW CONSTRUÇÕES 
E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP – CNPJ 10.693.005/0001-88, valor global de R$ 
2.035.759,71. Abre-se prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis, nos termos do subitem 19.1 do edital. Bauru, 
20/12/2019 – Luciano Martins dos Santos Jr – Dir. da Divisão de Compras e Licitações – SME.

Ata de Registro de Preços – Processo: 146.243/2019– Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 391/2019 
– EXCLUSIVA PARA ME E EPP - Tipo Menor Preço por Item – Objeto: aquisição anual estimada 
de 4.000 (quatro mil) kg de ração peletizada para equinos jovens e adultos – Proponentes num total de 
05 empresas interessadas. CONTRATANTE: Município de Bauru – Prazo de Validade: 01 (um) ano – 
Assinatura em 06/12/2019 - Contratada:
REGIONAL AGROPECUARIA E BUSINESS LTDA – RP 627/2019
Bauru, 18/12/2019 - compras_saude@bauru.sp.gov.br
Evelyn Prado Rineri – Diretora da Divisão Compras e Licitações - S.M.S

Seção IV
Autarquias e Empresa

Pública
COHAB - Companhia de Habitação

Popular de Bauru
PUBLICAÇÃO ANUAL DOS SUBSÍDIOS E SALÁRIOS DOS CARGOS E EMPREGOS 

PÚBLICOS NA COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU – COHAB/BAURU, 
CONFORME ARTIGO 39, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

TABELAS DE CARGOS E SALÁRIOS/PISOS 
 BASE MAIO DE 2019. 

CARGOS

CARREIRA A – (NÃO QUALIFICADOS)
1 - Auxiliar Administrativo
2 - Recepcionista

CARREIRA B – (SEMI QUALIFICADOS)
1 - Escriturário Administrativo
2 - Operador de Computador

CARREIRA C – (QUALIFICADOS)
1 – Assistente Administrativo

CARREIRA D – (ALTAMENTE QUALIFICADOS)
1 – Técnico Em Contabilidade
2 – Assistente de Pessoal
3 – Programador de Computador
4 – Técnico em Secretariado

CARREIRA E – (TÉCNICOS NÍVEL UNIVERSITÁRIO)
1 – Advogado
2 – Analista de Sistemas
3 – Auditor Interno
4 – Contador
5 – Engenheiro Civil

CARREIRA F – (CHEFIAS DE NÍVEL MÉDIO)
1 – Chefe Divisão de Cobrança
2 – Chefe Divisão de Depuração-PF
3 – Chefe Divisão de Habitação/Comercialização/Transferência
4 – Chefe Divisão de Seguros
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CARREIRA G – (CHEFIAS DE NÍVEL TÉCNICO)
1 – Chefe Divisão de FCVS
2 – Chefe Divisão de Processamento de Dados
3 – Chefe Divisão de Recursos Humanos/Apoio Administrativo
4 – Chefe Divisão de Contabilidade
5 – Chefe Divisão Jurídico Contencioso
6 – Chefe Divisão Operações Financeiras
7 – Gerente Jurídico

CARGOS ISOLADOS
1 – Auxiliar de Manutenção
2 - Carpinteiro
3 – Mestre de Obras
4 – Motorista

CARGOS DE CONFIANÇA
1 – Assessor Administrativo IV
2 – Assessor de Diretoria
3 – Assessor Técnico Administrativo

DIRETORIA
1 – Diretor Presidente
2 – Diretor Administrativo

CONSELHO
1 – Administrativo
1 – Fiscal

SALÁRIO/PISOS

CARGOS DO QUADRO DE CARREIRA

CARREIRA “A” R$ 1.794,25
CARREIRA “B” R$ 2.682,08
CARREIRA “C” R$ 3.506,62
CARREIRA “D” R$ 4.464,98
CARREIRA “E” R$ 5.562,80
CARREIRA “F” R$ 6.082,36
CARREIRA “G” R$ 8.420,28

CARGOS ISOLADOS

Mestre de Obras R$ 4.176,23
Motorista R$ 2.939,22
Auxiliar de Manutenção R$ 2.546,42

CARGOS DE CONFIANÇA

PISO TETO
Assessores  R$ 1.498,68 R$ 5.419,14
Assessores Técnicos R$ 6.621,83 R$ 10.454,68

DIRETORIA

Diretor Presidente R$ 15.189,34
Diretor Administrativo R$ 13.140,55

CONSELHO

Fiscal R$ 1.599,18
Administrativo R$ 1.599,18

Bauru, 18 de Dezembro de 2019.

Renato Bueno de Mello
Divisão de R.H./Apoio Administrativo

PORTARIA DP nº 11/2019
EDISON BASTOS GASPARINI JUNIOR, Diretor Presidente da COMPANHIA DE HABITAÇÃO 
POPULAR DE BAURU – COHAB BAURU, no uso de suas atribuições legais e estatutárias,
CONSIDERANDO que a lei 13.303/16, que versa sobre o estatuto jurídico das empresas estatais, 
determinou que as empresas públicas e as sociedades de economia mista editassem regulamentos internos 
de licitações e contratos;
CONSIDERANDO que referida  regulamentação se deu em âmbito interno da CIA., através da Portaria 
DP nº 14/2018;
CONSIDERANDO as  importantes alterações nas regras do Pregão Eletrônico promovidas pelo Decreto 
nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, no sentido de potencializar os ganhos nos processos de compras, 
desestimular conluios, dinamizar a disputa, gerando economia de tempo e de recursos públicos, 

RESOLVE
Alterar determinados dispositivos do Regulamento Interno aprovado pela Portaria DP nº 14/2018, conforme 
artigo 1º desta Portaria.
Artigo 1º O Regulamento Interno de Licitações e Contratos da COHAB BAURU passa a vigorar com as 
seguintes alterações:

Artigo 16
Procedimento Geral 
1 – A etapa preparatória da licitação deve observar os seguintes procedimentos gerais: 
a) elaboração de estudo técnico preliminar, pelo gestor de contratos, ou pessoa que ele indicar, no qual 
se caracterizará o interesse público envolvido e a melhor solução ao problema a ser resolvido e que, na 
hipótese de conclusão pela viabilidade da contratação, fundamenta o termo de referência;
b) o gestor de contratos, ou pessoa que ele indicar, deve elaborar termo de referência, descrevendo o 
objeto, sem especificações excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, os métodos para a sua execução e o 
cronograma físico-financeiro, inclusive, se for o caso, com indicação de marca e padronização; eventuais 
exigências técnicas que devem ser cumpridas pelo contratado; os critérios para a escolha do contratado 
e as condições de execução da contratação, destacando-se prazos de execução e recebimento, com as 
justificativas que forem consideradas pertinentes; a relação dos documentos essenciais à verificação 
da qualificação técnica e econômico-financeira, se necessária; os procedimentos de fiscalização e 
gerenciamento do contrato ou da ata de registro de preços, bem como, o orçamento, na forma disciplinada 
no Artigo 28 deste Regulamento, e as sanções previstas de forma objetiva, clara e suficiente;
c) no caso de obras e serviços de engenharia, caberá aos engenheiros da empresa a elaboração, conforme 
o caso, do anteprojeto, projeto básico, matriz de risco e documento técnico, podendo, ainda, caber-lhes 
os orçamentos, na forma do Artigo 29 deste Regulamento, que serão revistos pelo gestor de contratos, 
dispensando-se o termo de referência; 
d) a CPLJ, ao receber os documentos indicados nas alíneas “a” a “c” deste Artigo, deve avaliar se 
eles apresentam as informações necessárias e, se for o caso, diligenciar junto ao gestor de contratos  ou 
devolver-lhe o(s) documento(s) para que seja(m) complementado(s);
e) a CPLJ deve elaborar o edital de licitação, que deve dispor, no mínimo, sobre: 
i) objeto da licitação, com definição de quantitativos, quando aplicável; 
ii) regime de execução; 
iii) procedimento de licitação; 
iv) critérios para apresentação e avaliação das propostas; 
v) documentos de habilitação; 
vi) recurso; 
vii) adjudicação e homologação; 
viii) prazos e formalidades para a assinatura do contrato; 
ix) sanções; 
x) minuta de contrato, conforme Artigo 69 da Lei nº 13.303/2016 ou nos demais em que a COHAB BAURU 
puder substituí-lo por outros instrumentos simplificados, tais como, pedido de compra ou ordem de 
execução de serviço. 
f) a minuta de contrato deve conter as cláusulas dispostas no Artigo 69 da Lei nº 13.303/2016 e dispor 
sobre: 
i) objeto da contratação, com definição de quantitativos, se aplicável; 
ii) regime de execução; 
iii) prazos de execução e de vigência, bem como, requisitos e formalidades para a prorrogação; 
iv) obrigações do contratante e do contratado; 
v) exigência de garantias; 
vi) condições para o recebimento do objeto e pagamento; 
vii) critério de reajuste; 
viii) hipóteses de alteração contratual; 
ix) hipóteses de rescisão contratual; 
x) sanções administrativas; 
xi) foro competente para resolução de controvérsias, mediação e arbitragem. 
g) as minutas do edital e do contrato devem ser submetidas a advogado da COHAB BAURU na 
impossibilidade de utilização de documentos padronizados e previamente chancelados; 
h) as minutas do edital e do contrato devem ser submetidas, aprovadas e firmadas pela autoridade 
competente. 
Artigo 32 
Modalidade Pregão 
1 – A modalidade pregão, instituída pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, deve ser utilizada, 
preferencialmente, para a aquisição de bens e serviços comuns, assim considerados aqueles cujos padrões 
de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações 
usuais no mercado. 
2 – A modalidade pregão pode deixar de ser utilizada, por decisão discricionária dos membros da CPLJ, 
devidamente motivada, desde que identifique a inexistência de vantagens em adotá-la em detrimento aos 
procedimentos licitatórios próprios previstos na Lei nº 13.303/2016. 
3 – Aplicam-se para as licitações realizadas na modalidade de pregão, seja presencial ou eletrônico, as 
normas previstas neste Regulamento, bem como,  a lei 10.520/2002 e o Decreto 10.024/2019, no que tange 
ao prazo de 8 dias úteis de publicidade para apresentação das propostas e documentos de habilitação,  de 
3 dias úteis para pedidos de esclarecimentos e impugnação ao edital e de 2 dias úteis para resposta.
Artigo 46
Modo de disputa aberto 
1 – Os licitantes devem apresentar suas propostas em sessão pública, por meio de lances públicos e 
sucessivos, crescentes ou decrescentes, conforme o critério de julgamento adotado. 
2 – O Presidente da CPLJ deve dar oportunidade aos licitantes oferecerem lances livremente, sem qualquer 
ordem. 
3 – A desistência do licitante em apresentar lances, quando convocado, implica sua exclusão da etapa 
de lances e a manutenção do último preço por ele apresentado, para efeito de ordenação das propostas. 
4 – O edital pode estabelecer a possibilidade de apresentação de lances intermediários pelos licitantes, 
assim considerados: 
a) os lances iguais ou inferiores ao maior já ofertado, mas superiores ao último lance dado pelo próprio 
licitante, quando adotado o julgamento pelo critério da maior oferta de preço; ou 
b) iguais ou superiores ao menor já ofertado, mas inferiores ao último lance dado pelo próprio licitante, 
quando adotados os demais critérios de julgamento. 5 – O edital ou o Presidente da CPLJ pode estabelecer 
intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que deve incidir tanto em relação aos lances 
intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta. 
6 - Em processo licitatório para a venda de bens móveis ou imóveis, o edital ou o Presidente da CPLJ 
poderá estabelecer tempo máximo para a oferta de novos lances, sem prejuízo da competitividade e 
tratamento isonômico entre os licitantes.
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7 – Após a definição da melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo 
lugar for de pelo menos dez por cento, o Presidente da CPLJ pode admitir o reinício da disputa aberta, nos 
termos estabelecidos no edital, para a definição das demais colocações. 
8 – Após o reinício previsto no item anterior, os licitantes devem ser convocados a apresentar lances. 
9 – Os lances iguais devem ser classificados conforme a ordem de apresentação. 
10 – No caso de licitação eletrônica, deve-se observar o seguinte: 
a) os lances somente podem ser apresentados por meio do sistema eletrônico; 
b) a fase de lances subdivide-se em duas etapas: 
i) etapa de abertura: de 10 (dez) minutos, em que todos os licitantes devem apresentar lances para 
prosseguir na disputa; 
ii) etapa de encerramento: caso seja utilizado o sistema do Banco do Brasil: www.licitacoes-e.com.br, o 
tempo de duração desta etapa será aleatoriamente estabelecido pelo sistema. Se utilizado outro sistema 
que permita o estabelecimento de tempo, este será fixado em 10 (dez) minutos.
11- No caso de pregão eletrônico, o tempo de encerramento observará o Decreto 10.024/2019.
Artigo 48
Combinação dos modos de disputa 
1 – O instrumento convocatório pode estabelecer que a disputa seja realizada em duas etapas, sendo a 
primeira eliminatória. 
2 – No modo de disputa fechado/aberto, os licitantes devem apresentar propostas de acordo com o Artigo 
47 deste Regulamento. Apenas os licitantes que apresentarem as três melhores propostas devem ser 
classificados para a etapa de lances, que segue as regras do Artigo 46 deste Regulamento. 
3 – No modo de disputa aberto/fechado, os licitantes que apresentarem os três melhores lances, depois de 
encerrada a etapa de lances prevista no Artigo 46 deste Regulamento, podem apresentar novas propostas, 
em valores inferiores aos seus últimos lances, no prazo de até 5 (cinco) minutos. 
4 – Na hipótese do item 3, as novas propostas somente devem ser divulgadas pelo Presidente da CPLJ 
ou automaticamente pelo sistema eletrônico depois de transcorridos os 5 (cinco) minutos, vedada a 
apresentação de novos lances ou propostas. 
5- Tratando-se de pregão eletrônico no modo de disputa aberto/fechado, a contagem de tempo nas etapas 
de abertura e de encerramento observará o Decreto 10.024/2019.
Artigo 59
Desempate 
1 – Nas licitações em que após o exercício de preferência de que trata o Artigo 58 esteja configurado 
empate em primeiro lugar, deve ser realizada disputa final entre os licitantes empatados, que podem 
apresentar nova proposta fechada, em prazo definido pelo Presidente da CPLJ ou pelo pregoeiro. 
2 – Mantido o empate após a disputa final de que trata o item 1 deste Artigo, as propostas devem ser 
ordenadas segundo o desempenho contratual prévio dos respectivos licitantes, desde que haja sistema 
objetivo de avaliação instituído. 
3 – Persistindo o empate, ou não havendo microempresa ou empresa de pequeno porte na disputa, deve ser 
dada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços: 
a) produzidos no País; 
b) produzidos ou prestados por empresas brasileiras; 
c) produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia 
no País,e
d) produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em 
lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 
acessibilidade previstas na legislação.
Artigo 62
1 – O Presidente da CPLJ deve negociar com o licitante autor da melhor proposta condições mais 
vantajosas, que podem abranger os diversos aspectos da proposta, desde preço, prazos de pagamento e 
de entrega. 
2 – O Presidente da CPLJ não pode, a pretexto da negociação, relativizar ou atenuar as exigências e 
condições estabelecidas no edital e nos seus documentos anexos.
3 – A negociação deve ser motivada pelo Presidente da CPLJ. 
4 – O Presidente da CPLJ deve negociar com o licitante autor da melhor proposta antes de desclassificá-lo 
em razão de preço excessivo. 
5 – Tratando-se de pregão eletrônico, uma vez encerrada a etapa de envio de lances, o Pregoeiro 
encaminhará contraproposta, pelo sistema eletrônico, ao licitante que apresentou o melhor preço.
5.1 - A negociação poderá ser acompanhada pelos demais licitantes.
5.2 -   O instrumento convocatório deverá estabelecer prazo de, no mínimo, duas horas, contado 
da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta e, se necessário, dos documentos 
complementares, adequada ao último lance ofertado após a negociação.
Artigo 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Bauru, 09 de dezembro de 2019

EDISON BASTOS GASPARINI JUNIOR
DIRETOR PRESIDENTE – COHAB BAURU

DAE
Departamento de Água e Esgoto

Eliseu Areco Neto
Presidente

PORTARIA DA PRESIDÊNCIA:

Portaria nº 595/2019-DAE:
CESSANDO OS EFEITOS DA PORTARIA  nº 508/2018-DAE,  que prorrogou a cessão da servidora Sra. 
CINZIA FERRARI, matrícula 102.530, portadora do RG nº 11.414.356-0-SSP-SP, Assistente Administrativo,  
para prestar serviços junto à Justiça Eleitoral do Estado de São Paulo, Juízo da 387ª Zona Eleitoral, no exercício 
de 2019, a partir de 18 de dezembro de 2019.
Bauru, 05 de dezembro de 2019.

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL
Lei Municipal nº 6.366, de 17 de junho de 2013 e Decreto nº 12.442 de 25 de Março de 2014

PROMOÇÃO POR QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL POR ESCOLARIDADE – PQPE
Requerimento para concessão da Promoção por Qualificação Profissional por Escolaridade (PQPE), 
regulamentada pela Lei Municipal nº 6.366/2013 e Decreto Municipal nº 12.442/2014:

Matrícula E-doc Situação A partir de
102160 2414/2019 Deferido 16/11/2019
103003 2582/2019 Deferido 19/11/2019
101509 2620/2019 Deferido 07/11/2019
101411 2685/2019 Deferido 08/11/2019
101401 2757/2019 Deferido 22/11/2019
100926 1248/2019 Indeferido -------
102964 1951/2019 Indeferido -------
102994 2220/2019 Indeferido -------
102992 2282/2019 Indeferido -------
102846 2536/2019 Indeferido -------

PROGRESSÃO POR QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL – PQP
Requerimento para concessão da Progressão por Qualificação Profissional (PQP), regulamentada pela Lei 
Municipal nº 6.366/2013, e Decreto Municipal nº 12.442/2014:

Matrícula E-doc Situação A partir de
103000 2732/2019 Deferido 14/11/2019
100716 2847/2019 Deferido 04/12/2019

A Comissão de Desenvolvimento Funcional
Bauru, 18 de dezembro de 2019

EXTRATO DE CONTRATOS - DAE
PUBLICAÇÃO PARA FINS DA LEI FEDERAL N.º 8.666/93.

1º Termo de Aditamento ao Contrato n.º 097/2019-DAE
Processo Administrativo n.º 8036/2018-DAE
Pregão Presencial n.º 141/2019-DAE
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru
Contratada: Ultrawave Telecomunicações Ltda.
Objeto: Acréscimo quantitativo de um ponto ao item 01, lote 01 do contrato.
Assinatura: 12/12/2019
As despesas decorrentes deste Termo de Aditamento, serão suportadas pela Ficha Orçamentária n.º 29 – 
3.3.90.39.99 – 17.512.0023, Nota de Empenho Estimativo n.º 2726, datada de 12 de dezembro de 2019, no 
valor de R$1.973,28 (um mil, novecentos e setenta e três reais e vinte e oito centavos).

2º Termo de Aditamento ao Contrato n.º 106/2018-DAE
Processo Administrativo n.º 4531/2018-DAE
Dispensa de Licitação – art. 24, II, Lei n.º 8.666/93
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru
Contratada: Empresa Folha da Manhã S.A.
Objeto: Aumento do quantitativo do objeto, espaço publicitário  no jornal.
Assinatura: 28/11/2019
As despesas decorrentes deste Termo de Aditamento, serão suportadas pela Ficha Orçamentária n.º 14 – 
3.3.90.39.90 – 17.512.0023, Nota de Empenho Ordinário n.º 2636, datada de 28 de novembro de 2019, no 
valor de R$1.850,00 (um mil, oitocentos e cinquenta reais).

OUTRAS PUBLICAÇÕES

RESOLUÇÃO N.º 04 de 13 de dezembro de 2019

Que regulamenta a aplicação do artigo 4º da Lei Municipal nº 6.110, de 25 de agosto de 2011, dispondo 
sobre a medição individualizada em condomínios horizontais ou verticais.

O CONSELHO ADMINISTRATIVO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, 
no uso das atribuições conferidas pela Lei Municipal 1.006, de 24 de dezembro de 1962, e:

CONSIDERANDO que a Administração Pública rege-se pelos princípios da legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência;

CONSIDERANDO  a necessidade de se regulamentar o artigo 4º da Lei Municipal nº 6.110, de 25 de 
agosto de 2011, com a finalidade de disciplinar e padronizar os procedimentos para individualizações das 
ligações de água em condomínios e de implantação de sistema de medição;

CONSIDERANDO  que a medição individualizada permite aos consumidores acompanhar, mês a mês, o 
seu gasto e a permitir a mudança de hábitos na busca de um consumo mais racional da água;

RESOLVE

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º  Esta Resolução tem por finalidade disciplinar e padronizar os procedimentos para 
individualizações das ligações de água em condomínio edilício e de implantação de sistema interno de 
automação de medição, estabelecendo as características técnicas mínimas a serem observadas.
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Art. 2º  As regras aqui estabelecidas aplicam-se às edificações multifamiliares e/ou coletivas, horizontais 
ou verticais, cujas instalações prediais estejam preparadas e/ou adaptadas, para individualizações das 
ligações de água de forma a permitir a alimentação para cada economia.

Art. 3º  Para a aplicação da presente Resolução, tem-se por referência as seguintes normas:
I -  NBR 5626:1998 – Instalação predial de água fria;
II -  ABNT-NBR 15.538:2007 - Medidores de água potável — Ensaios para avaliação de eficiência.
III -  NBR 7198:1993 – Projeto e instalações prediais de água quente;
IV -  NBR 5410:2004 – Instalações elétricas de baixa tensão;
V -  NBR 14.005:1997 – Medidores velocimétricos para água fria de 15 m³/h até 1500 m³/h de vazão 
nominal;
VI -  ABNT-NBR IEC 60529:2005 - Graus de proteção para invólucros de equipamentos elétricos 
(código IP).
VII -  NBR NM 212:1999 – Medidores velocimétricos de água fria de até 15 m³/h;
VIII -  ABNT-NBR 5.648 – Sistemas prediais de água fria Tubos e conexões de PVC 6,3 PN 750KPa.
IX -  Portaria INMETRO 246/00 – Hidrômetros para água fria de vazão nominal de 0,6 m³/h a 15 
m³/h;
X -  NTS 277:2008 – Critérios para implantação de medição individualizada em condomínios 
horizontais ou verticais;
XI -  NTS 279:2008 – Medição individualizada em condomínios horizontais e verticais - Sistema 
interno de automação;
XII -  Resolução ANATEL 442 – 21/06/2006 – Regulamento para a certificação de equipamentos de 
telecomunicações junto aos aspectos de compatibilidade eletromagnética.
XIII-  Resolução ANATEL 238 – 09/11/2000 – Regulamento para certificação de equipamentos de 
telecomunicação quanto aos aspectos de segurança elétrica.
XIV- Lei n° 11.445, de 05 de janeiro de 2007, suas alterações e regulamentos
XV-  Lei Municipal n° 6.110, de 25 de agosto de 2011.
XVI-  demais resoluções do DAE correlatas ao tema.

Art. 4º- Os conceitos e definições estabelecidos para os efeitos desta Resolução são os constantes do 
Anexo I.

CAPÍTULO II 
DA INDIVIDUALIZAÇÃO DAS ECONOMIAS

Art. 5º- Para fins de implantação da individualização das economias, serão consideradas as seguintes 
diretrizes:
I– O sistema de individualização contará com um hidrômetro principal e hidrômetros individuais 
por economia, não sendo permitido qualquer tipo de interligação entre as instalações das economias;
II- O interessado é responsável pela mão de obra utilizada para a execução das instalações 
hidráulicas prediais, hidrômetros e outros equipamentos, devidamente listados nos anexos desta Resolução, 
bem como, a manutenção preventiva/corretiva;
III- O sistema de individualização deverá ser projetado e acompanhado por profissional responsável 
e qualificado, na área de Engenharia Civil com a(s) respectiva(s) ART;
IV- O interessado implantará a individualização das economias e do sistema de medição em 
conformidade com as especificações técnicas desta Resolução, podendo o DAE proceder a fiscalização a 
qualquer tempo.
Art. 6°- No procedimento de individualização da edificação multifamiliar e/ou coletiva deverão 
ser observadas as especificações técnicas constantes dos anexos desta resolução, conforme o tipo de 
condomínio.
§1°- Edificação multifamiliar/coletiva - nova, vertical e horizontal - anexo II
§2°- Adaptação de edificação multifamiliar/coletiva - antiga, vertical e horizontal - anexo III

SEÇÃO I 
DAS EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES E/OU COLETIVAS - NOVAS

Art. 7º No ato de formalização do requerimento de ligação provisória para a obra, o empreendedor 
também deverá protocolar junto a Seção de Protocolo do DAE, os seguintes documentos, atendidas as 
especificações técnicas do art.6°, §1°, desta resolução:
I- Projeto Hidráulico contendo:
a) Memorial descritivo e especificações dos materiais e componentes;
b) Memória de Cálculo do dimensionamento do sistema de água fria e quente;
c) Elementos gráficos, como plantas, isométricos, detalhes e esquemas, que permitam a perfeita 
compreensão do sistema projetado;
d) Localização em planta dos hidrômetros, principal e individuais, com o detalhamento do local da 
instalação.
II- ART do projeto hidráulico;
§1° No caso da construção já ter sido concluída, com a expedição de habite-se pela Prefeitura 
Municipal, o requerimento deverá ser instruído com:
I- Em se tratando de pessoa física, cópia do documento de identidade com foto e do cadastro de 
pessoa física (CPF) do proprietário, bem como da respectiva procuração, quando houver representante 
legalmente constituído;
II- Em se tratando de condomínio edilício:
a) CNPJ;
b) ata de eleição do síndico e documentos pessoais desse;
Art. 8°- Entende-se por declaração de aprovação de projeto de individualização, a ratificação de que esse 
foi elaborado de acordo e em conformidade com as especificações técnicas constantes desta Resolução, 
com a indicação de enquadramento no anexo correspondente.
§1º Para a emissão da declaração de aprovação, o requerente deverá recolher a tarifa pertinente, 
de acordo com o código 33 da tabela de tarifa de serviços da autarquia, apresentando o comprovante de 
pagamento para a retirada da mesma.

SEÇÃO II
DA ADAPTAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES

MULTIFAMILIARES E/OU COLETIVAS ANTIGAS

Art. 9º- Para as antigas edificações multifamiliares e/ou coletivas que desejem a implantação de 
individualização das economias, o interessado deverá protocolar junto a Seção de Protocolo do DAE, os 
seguintes documentos e atendidas as especificações técnicas do art.6°, §2°, desta resolução:
I- Requerimento endereçado à Divisão de Planejamento, solicitando a individualização, o qual 
deverá ser elaborado na forma do modelo, anexo IV desta Resolução;
II- Projeto Hidráulico contendo:
a) Memorial descritivo e especificações dos materiais e componentes;
b) Memória de Cálculo do dimensionamento do sistema de água fria e quente;
c) Elementos gráficos, como plantas, isométricos, detalhes e esquemas, que permitam a perfeita 
compreensão do sistema projetado;
d) Localização em planta dos hidrômetros, principal e individuais, com o detalhamento do local da 
instalação.
III- ART do projeto hidráulico;
IV- Cópia do documento de identidade e do cadastro de pessoa física (CPF) do proprietário, bem 
como da respectiva procuração, quando houver representante legalmente constituído;
V- Em se tratando de condomínio edilício:
a) CNPJ;
b) ata de eleição do síndico e documentos pessoais desse;
c) ata de assembléia com a aprovação da individualição e da medição pelo DAE.

Art.10- Entende-se por declaração de aprovação de projeto de individualização, a ratificação de que esse 
foi elaborado de acordo e em conformidade com as especificações técnicas constantes desta Resolução, 
com a indicação de enquadramento no anexo correspondente.
§1º Para a emissão da declaração de aprovação, o requerente deverá recolher a tarifa pertinente, 
de acordo com o código 33 da Tabela de Tarifa de Serviços da Autarquia, apresentando o comprovante de 
pagamento para a retirada da mesma.

SEÇÃO III
DA RESPONSABILIDADE PELA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES INTERNAS

Art.11- É de responsabilidade do interessado a manutenção preventiva e corretiva das instalações 
internas, bem como dos hidrômetros instalados e dos equipamentos que integram o sistema de medição 
física ou remota, este último se implantado.
§1°- A manutenção preventiva dos hidrômetros instalados, devem ser realizadas, conforme Portaria 
do INMETRO 246/2000, observado o tempo ou o volume registrado da tabela abaixo, prevalecendo o que 
ocorrer primeiro:

Tipo de hidrômetro Volume medido Tempo instalação
Vazão nominal Leitura máxima Idade máxima

0,75m³/h 3.240m³ 5 anos
1,50m³/h 8.640m³ 5 anos

I- Uma vez verificada a condição de manutenção, esta deve ser realizada e concluída no prazo 
máximo de 30 (trinta) dias, devendo o laudo de aferição ser protocolado junto ao DAE dentro desse prazo.
II-  Não será aceito o hidrômetro com o indicativo de ajuste ou limpeza no laudo;
III- Deverá ser substituído o hidrômetro que apresentar qualquer tipo de alteração durante os testes 
de calibração, observado o prazo de:
a) 03 (três) dias úteis, para o sistema de medição remota.
b) 05 (cinco) dias úteis, para o sistema de medição física.
IV- O hidrômetro que apresentar qualquer defeito conforme Portaria do INMETRO 246/2000, antes 
do período da manutenção preventiva, deverá ser substituído no prazo máximo de:
a) 03 (três) dias úteis, para o sistema de medição remota.
b) 05 (cinco) dias úteis, para o sistema de medição física.
§2º- Em quaisquer das hipóteses de manutenção, preventiva ou corretiva, o DAE deverá ser 
cientificado com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis para preventiva ou logo após a corretiva, 
para se evitar a descontinuidade de medição/leitura e, consequentemente, inconsistência no faturamento.
§3°- É dispensável a manutenção preventiva exigida pelo parágrafo 1° deste artigo, quando da 
substituição do hidrômetro no prazo estabelecido no inciso IV, parágrafo 1°, deste artigo.
§4°- Compete ao DAE a conferência da validade, da lacração e do laudo de aferição dos medidores, 
individuais e macromedição, que compõem o sistema.
§5°- Nos casos de vazamento na rede interna predial, será observado o procedimento específico 
conforme Lei Municipal n° 6.703, de 29/07/2015 e resolução que a regulamenta.

CAPÍTULO III
DO SISTEMA DE MEDIÇÃO INDIVIDUALIZADA

Art.12- Após a emissão da declaração de aprovação, conforme art.8° ou art.10 desta resolução, para a 
medição individualizada deverá o interessado protocolar no DAE, junto a Seção de Protocolo/Poupatempo, 
os seguintes documentos:
I- Requerimento endereçado ao Serviço de Ligações, solicitando a realização de medição 
individualizada, elaborado na forma do modelo, anexo V desta Resolução;
II- Cópia do documento de identidade e do cadastro de pessoa física (CPF) do proprietário, bem 
como da respectiva procuração, quando houver representante legalmente constituído;
III- Em se tratando de condomínio:
a) CNPJ;
b) Estatuto/convenção registrada em cartório;
c) Ata de eleição do síndico e documentos pessoais desse;
d) Ata de assembléia com a aprovação da individualição e da medição pelo DAE.
IV- Relação dos proprietários e dos possuidores das economias, elaborado na forma do modelo 
Anexo VI desta Resolução



22 DIÁRIO OFICIAL DE BAURU SÁBADO, 21 DE DEZEMBRO DE 2.019

V- Nota Fiscal dos hidrômetros instalados;
VI-  Em se tratando de sistema de medição remota:
a) Identificação e detalhamento do sistema a ser utilizado, com a definição da leitura e transmissão 
dos dados, conforme as especificações técnicas do anexo VII desta resolução.
b) ART do responsável pelo sistema.
§1°- Se a documentação indicada nos incisos II e III deste artigo, já tiver sido apresentada em 
momento anterior e não tiver sofrido alteração, a mesma fica dispensada.
Art.13- Para fins de implantação da medição individualizada, considerar-se-ão as seguintes diretrizes:
I– O sistema de medição contará com um hidrômetro principal e hidrômetro individual por 
economia;
a) é obrigatório o uso de hidrômetros novos.
§1°-        Nos casos já instalados, os hidrômetros serão analisados os quais, se necessário, passarão por 
aferição e deverão em ambos os casos ter sua produção certificada pelo Instituto Nacional de Metrologia 
(INMETRO).
II- O hidrômetro individual deve ser no mínimo da classe “B” ou superior, devendo estar localizado 
em área comum e instalado na posição horizontal, não podendo ficar inclinado, em conformidade com o 
padrão definido nos anexos desta resolução e de acordo com o seu enquadramento:
a)  Exceto para o edifício antigo, onde comprovada a impossibilidade dos mesmos serem instalados 
na horizontal e tenha sido autorizado na declaração de aprovação, a instalação vertical do hidrômetro, 
hipótese em que esse deverá ser no mínimo da classe “C” ou superior.
III- O hidrômetro deverá contar com caixa de proteção ou ser instalado dentro de sala de medição, 
de acordo com o padrão definido nos anexos desta resolução e conforme o seu enquadramento.
Art.14- A medição individualizada poderá ocorrer de forma física ou por sistema remoto, conforme 
especificações técnicas desta resolução.
Art.15- Entende-se por declaração de aprovação do sistema de medição individualizada, a ratificação 
de que esse foi elaborado de acordo e em conformidade com as especificações técnicas constantes desta 
Resolução, com a indicação de enquadramento no anexo correspondente.
§1º Para a emissão da declaração de aprovação, o requerente deverá recolher a tarifa pertinente, 
de acordo com o código 33 da tabela de tarifa de serviços da autarquia, apresentando o comprovante de 
pagamento para a retirada da mesma.

SEÇÃO I
DA MEDIÇÃO FÍSICA

Art.16- A medição de forma física será realizada por servidor do DAE, observado o regramento técnico 
contido no anexo VIII desta Resolução e se dará exclusivamente nas seguintes hipóteses:
I-  Para edifício antigo com até 04 (quatro) pavimentos (térreo + três andares) e com no máximo 
08 (oito) blocos/torres ou um total de 128 (cento e vinte e oito) economias, conforme as especificações do 
art.6°, desta resolução.
a) A limitação constante do inciso I deste artigo, não se aplica aos empreendimentos decretados 
como de interesse social pela Prefeitura Municipal de Bauru, nas conformidades da Lei 5766/2009.
II- Para edificações novas com até 02 (dois) pavimentos (térreo + um andar) e com no máximo 02 
(dois) blocos/torres ou um total de 32 (trinta e duas) economias, conforme as especificações do art.6°, desta 
resolução.
a) Nesta hipótese do inciso II deste artigo, os hidrômetros devem obrigatoriamente estar 
localizados no pavimento térreo e junto ao muro de divisa do passeio público, com modelos conforme 
anexo IX disponíveis no site do DAE ou Poupatempo.
§1°- Fica facultada a adoção do sistema de medição remota as edificações enquadrados nos incisos I 
e II deste artigo 16, desde que observado as especificações do anexo VII.

SEÇÃO II
DA MEDIÇÃO REMOTA

Art.17 A medição remota será realizada por meio de sistema homologado pelo DAE, com tecnologia 
semelhante ao padrão do ProAcqua, observado o regramento técnico contido no anexo VII desta resolução 
e se dará exclusivamente nas seguintes hipóteses:
I-  Para o edifício antigo que não esteja enquadrado no art.16, inciso I, desta resolução, conforme 
as especificações do artigo 6°, desta resolução.
II- Para o edifício novo que não esteja enquadrado no art.16, inciso II, desta resolução, conforme 
as especificações do artigo 6°, desta resolução.
Art.18 Para adoção do sistema de medição remota, é imprescindível que todos os componentes do 
sistema de medição individualizada (hidrômetros individuais, concentradores, sistema de gerenciamento, 
dentre outros) estejam localizados em área comum de fácil acesso.
§1º- Deve ser garantido ao DAE o livre acesso aos equipamentos do sistema de medição remota para 
fins de fiscalização.

SEÇÃO III
DA EMISSÃO DAS CONTAS

Art.19-  O DAE efetuará a leitura mensal dos hidrômetros, principal e individuais, conforme 
programação, sendo que serão emitidas contas individuais, conforme abaixo e tabela tarifária vigente:
I- Cada economia receberá a conta com base no volume medido no respectivo hidrômetro;
II- O condomínio edilício/edificação coletiva receberá a conta com base no volume medido no 
hidrômetro principal descontado o volume medido nos hidrômetros individuais.

CAPITULO IV
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art.20- Quando for verificado elemento incompleto ou incorreto ou a necessidade de complementação 
da documentação ou de esclarecimento, será emitido um ato administrativo denominado “comunique-se”, 
especificando todas as exigências que devem ser atendidas pelo requerente visando cumprir a legislação 
aplicável ao caso.
§1º O prazo para atendimento do “comunique-se” será de 30 (trinta) dias úteis, contados da ciência 
do requerente.

I- Este prazo de atendimento poderá ser prorrogado, mediante solicitação do requerente no curso 
da sua vigência, de forma justificada, para análise e deliberação da Divisão de Planejamento.
§2° Decorrido o prazo para atendimento do “comunique-se”, sem qualquer manifestação, o processo 
administrativo será indeferido e arquivado.
Art.21- Todas as despesas/licenças decorrentes das obras da individualização e da medição 
individualizada, são de responsabilidade do proprietário/condomínio.
Art.22- Compete ao Conselho Administrativo do DAE dirimir as dúvidas sobre a aplicabilidade da 
presente Resolução, bem como deliberar sobre questões não contempladas, decidindo os casos concretos 
de forma fundamentada.
Art.23- Esta Resolução entrará em vigor após decorridos 90 (noventa) dias de sua publicação oficial, 
revogadas as disposições em contrário, em especial a Resolução nº 10, de 14 de outubro de 2014.

Conselho Administrativo do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, em 13 de DEZEMBRO de 
2019.

Eliseu Areco Neto
Presidente do Conselho Administrativo

ANDRÉ LUIZ ANDREOLI JOÃO CARLOS HERRERA
Membro do Conselho Membro do Conselho

ANEXO I
DOS CONCEITOS E DEFINIÇÕES

Para efeitos de aplicação e interpretação desta Resolução, adotam-se as seguintes definições:

Área comum
São áreas frequentadas pelos condôminos, visitantes, funcionários e prestadores de serviço, tais como 
corredores, churrasqueiras, jardins, halls, área de lazer, dentre outras, que não utilizam água das economias 
para sua manutenção;

ART - Anotação de Responsabilidade Técnica
Instituída pela lei n° 6496, de 7/12/1977, caracteriza legalmente os direitos e obrigações entre profissionais 
do Sistema Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea) – Conselho Regional de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia (Crea) e contratantes de seus serviços técnicos, além de determinar a 
responsabilidade profissional.

Caixa de Proteção de Hidrômetro
Abrigo do medidor de volume de água (hidrômetro), para atender as condições de utilização do equipamento, 
conforme portaria vigente do INMETRO, e modelos fornecidos pelo DAE;

Cavalete
Conjunto padronizado de tubulações e conexões, destinado à instalação do hidrômetro, ligando a rede 
interna predial ao registro do ramal de água;

Concentrador Geral
Conjunto de dispositivos responsáveis pelo processamento e transmissão dos dados enviados pelos 
concentradores intermediários ou diretamente dos hidrômetros.

Concentrador Intermediário
Dispositivo que recebe e acumula os pulsos emitidos pelos hidrômetros, transmite os sinais para 
os dispositivos de bloqueio, envia os pulsos para o concentrador geral e eventualmente para outros 
concentradores intermediários.

Condomínio Edilício
Edificação ou conjunto de edificações, de um ou mais pavimentos, destinadas a fins residenciais ou não, 
onde coexistem áreas de uso comum dos proprietários/possuidores e áreas exclusivas, tudo conforme 
Código Civil.

Dispositivo de bloqueio
Válvula operada por pulso, destinada a interromper e restabelecer o fornecimento de água, para uma 
unidade autônoma, acionado eletricamente por via remota.

Economia
Considera-se economia o prédio ou a divisão independente desse, caracterizada como unidade autônoma 
para efeito de cadastro/cobrança, identificável e devidamente comprovada, como por exemplo, 
apartamentos, salas e outros;

Edificação multifamiliar e/ou coletiva - Antiga
Assim considerada a edificação cujo o alvará de construção foi expedido pela Prefeitura Municipal de 
Bauru em data anterior à publicação da Resolução DAE nº 10, de 14 de outro de 2014, bem como aquelas 
consideradas irregulares junto à Prefeitura Municipal de Bauru.

Edificação multifamiliar/coletiva - Nova
Assim considerada a edificação cujo o alvará de construção foi expedido pela Prefeitura Municipal de 
Bauru em data posterior à publicação da Resolução DAE nº 10, de 14 de outro de 2014.

Hidrômetro individual
Hidrômetro instalado em cada economia.

Hidrômetro principal
Hidrômetro instalado no cavalete de entrada condomínio edilício/edificação multifamiliar ou coletiva.
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Lacre lógico
Dispositivo mecânico utilizado entre os componentes do sistema de medição remota para permitir a 
identificação de violação lógica (através de alarme no concentrador geral) ou física (identificação visual).

Medição individualizada
Sistema de medição individual de água em condomínio edilício/edificação multifamiliar ou coletiva, que 
consiste na instalação de hidrômetro em cada unidade autônoma, de modo a possibilitar a medição do seu 
consumo, com a finalidade de emitir contas/faturas individuais seja fisicamente ou remotamente.

Medidor de Vazão Eletromagnético
Instrumento destinado a medir com precisão e continuamente o volume de água consumida mediante 
indução eletromagnética pelo princípio da lei de Faraday, o volume de água consumido;

Ramal de água
Trecho de ligação de água, compreendido entre a rede pública de abastecimento de água e o  registro no 
passeio.

Rede interna predial
Tubulação da edificação destinada à condução de água desde o registro no passeio, para o sistema de 
distribuição e de reservação predial.

Rede pública de abastecimento de água
Conjunto de tubulações e equipamentos que compõem o sistema público de abastecimento de água;

Registro
Peça instalada entre o cavalete e o ramal de água, destinado ao controle e interrupção do fluxo de água; É 
considerado o ponto de entrega de água no imóvel;

Sistema de água fria/quente
Sistema composto por tubos, reservatórios, aquecedores, peças de utilização, equipamentos e outros 
componentes, destinado a conduzir água fria do ponto de abastecimento aos pontos de utilização.

Sistema de Medição Individual
Sistema constituído por hidrômetros equipados, providos de equipamentos geradores de pulso ou sinais de 
comunicação e dispositivos auxiliares e adicionais de medição que permitam a medição de água e registram 
de forma digital a leitura e demais informações para as leituras de forma remota.

Projeto Hidráulico (PH):
Projeto apresentado em plantas, em perspectiva e/ou esquema de distribuição com a localização da caixa de 
proteção para hidrômetros, detalhamento do dimensionamento dos hidrômetros e forma de abastecimento;

Projeto Hidráulico Complementar (PHC):
Adequação do projeto hidráulico sanitário já existente, contemplando a medição individualizada de água de 
cada unidade consumidora autônoma, instalações de caixas, etc..

ProAcqua
Programa de Qualidade e Produtividade dos Sistemas de Medição Individualizada de Água. (http://www.
proacqua.org.br);

Sistema de Transmissão:
São os equipamentos que transmitem os dados da leitura para um computador central e podem ser via Radio 
Frequência, via PLC por cabo dedicado ou rede elétrica.

Sistema de recepção de dados:
São os equipamentos que captam os dados de leitura enviados pelo sistema de transmissão e são 
disponibilizados para o sistema de gerenciamento.

Sistema de Gerenciamento:
Esse sistema converte os dados da leitura recebidos em tabelas e através de um software realiza gráficos 
de consumo, estimativas, apontamentos de alto consumo, apontamentos de possíveis vazamentos, fraudes.

Sistema de Geração de Energia:
São os equipamentos necessários para que o sistema não fique vulnerável à falta de energia elétrica e pare 
de realizar a medição, do tipo “no break”, que deverá entrar em funcionamento assim que a energia do 
sistema cessar e ser suficiente para atender à demanda por pelo menos 24 horas de funcionamento dos 
equipamentos.

Acesso a Informações:
O sistema de leitura e gerenciamento remoto deverá ter uma interface de fácil acesso aos moradores, que 
através de computador ou concentrador de rede de dados com programa adequado, possibilite verificar 
a leitura do hidrômetro, o volume utilizado e outras informações pertinentes, inclusive com arquivo de 
registros de no mínimo 1 ano, possibilitando o gerenciamento do consumo de cada usuário.

Sistema de Transmissão Remota:
É a transmissão da informação de leitura dos hidrômetros individualizados para um determinado ponto, com 
sistema constituído por medidores providos de geradores de pulso ou sinais de comunicação, dispositivos 
auxiliares e adicionais de medição e prescrições documentadas, que permitam a medição de água.

Sistema de Medição Remota com Tecnologia de Rádio Frequência:
Sistema baseado na arquitetura de rede com enlace de rádio frequência.

ANEXO II
Procedimentos das Individualizações em

Edificação Multifamiliar/Coletiva Nova - Verticais ou Horizontais

1. Objetivos
1.1 Descrever as características técnicas necessárias para implantação da individualização em condomínios, 
horizontais ou verticais, residenciais, comerciais, industriais, públicos ou mistos, concluídos posteriormente 
a 2014.
1.2 Estas especificações devem ser atendidas pelos agentes incorporadores e condomínios, para implantação 
de medição individualizada e emissão de contas individuais pelo DAE Bauru.

2. Condições Técnicas Gerais

2.1 Condomínios Verticais/Horizontais Novos enquadradados no inciso II do artigo 17 na Seção II, 
do Capítulo III.
2.2 Nas referidas construções novas conforme item 1.1, o Sistema de Medição Remota será implantado 
após a individualização das instalações hidráulicas e dos hidrômetros pré-equipado com tecnologias de 
transmissão de dados, onde a coleta das leituras será realizada nos concentradores.
2.3 A implantação de medição individualizada conterá um hidrômetro principal e hidrômetros individuais 
por economia.
2.4 Os hidrômetros serão fornecidos e instalados pelo Condomínio/Proprietário, conforme dimensionamento 
adequado para a edificação pelo Responsável Técnico, considerando a NTS 181 e previsões dessa 
Resolução, com documentação apresentada conforme Capítulo III desta resolução.
2.5 O Condomínio/Proprietário implantará o sistema de medição remota conforme tecnologias e padrões 
homologados no ProAcqua e conforme especificações técnicas contidas nesta Resolução e Anexos.
2.6 Os hidrômetros deverão ser dimensionados e instalados de forma a atender o campo de vazões de 
acordo com a utilização da rede interna de alimentação e conforme especificações no item X, devendo 
conter o lacre do INMETRO.
2.7 O Sistema de Medição Remota deverá garantir a consistência entre os volumes registrados nos 
hidrômetros (individuais e principal) e os respectivos volumes indicados no concentrador geral, do qual 
serão extraídos os dados para a emissão da conta do mês vigente.
2.8 Os hidrômetros deverão ser instalados na parte externa das economias conforme Artigo 13, inciso III 
desta Resolução.
2.9 Em casos especiais nos condomínios/edificações construídos anteriormente a 2014, onde comprovada 
a não possibilidade de instalação fora da economia por questões de plumada, esgotadas as possibilidades 
dos projetistas contratados pelo Condomínio/proprietário, será analisado junto ao Serviço de Controle de 
Perdas.
2.10 Para os Condomínios Horizontais que não possuam ruas e redes públicas, o hidrômetro das economias 
individualizadas deverá ser localizado próximo à calçada da residência permitindo fácil acesso para 
vistorias e manutenção, sem adentrar a residência, respeitando ainda os seguintes critérios:
I - Deverá ser destinado um local próximo à portaria do condomínio e de fácil acesso, com condições para 
instalação de computador com o sistema de leitura e gerenciamento remoto.
II - O hidrômetro principal deverá ser instalado próximo à portaria central e à calçada, de forma que seja 
permitido o fácil acesso para leitura visual, vistorias e manutenção do DAE sem adentrar ao interior do 
condomínio e deverá ser conectado.
III - O DAE fará a aprovação do tamanho das caixas de proteção dos hidrômetros (abrigo), da localização, 
do material de constituição e a posição dos hidrômetros, tanto para os hidrômetros individualizados como 
para o hidrômetro principal.
2.2 Condomínios Verticais/Horizontais Novos enquadradados no inciso II do artigo 16 na Seção I, 
do Capítulo III.
2.2.1 Os hidrômetros devem ser instalados na parte inferior de cada bloco ou torre seguindo as especificações 
conforme o Anexo IX (anexo Modelos);
2.2.2 Os hidrômetros devem possuir caixa de proteção contra manipulações físicas indevidas, não devendo 
ocorrer desvios entre a indicação de consumo registrado nos hidrômetros e o valor do consumo registrado 
no hidrômetro principal, conforme Anexo IX (anexo Modelos);
2.2.3 Em situações em que os hidrômetros estão no térreo, mas não organizados em um único ponto com 
devido dimensionamento e caixa de proteção, como por exemplo, os cavaletes espalhados no entorno dos 
blocos, o Condomínio deverá adaptar os hidrômetros, conforme padrões previstos no Anexo IX (anexo 
Modelos);
2.2.4 Em Condomínios onde já existem hidrômetros instalados, os mesmos deverão passar por laudo 
técnico e aferição, para análise das condições operacionais e ainda das condições visuais.
2.2.5 Em caso de não conformidades com os hidrômetros, com base na Seção III, o hidrômetro deverá ser 
trocado por um novo e apresentado para o DAE, nas especificações contidas nesta resolução.
2.2.6 Em situações em que os hidrômetros não estejam instalados conforme item 2.1.1, como por exemplo 
instalados em cada pavimento ou no barrilhete da edificação, o DAE só irá prosseguir na análise de medição 
na condição de adaptar ou optar pela medição remota nas conformidades previstas no Anexo V.
2.2.7 Na situação em que as instalações hidráulicas não permitirem o posicionamento dos hidrômetros 
no térreo, o DAE continuará realizando as medições pelo hidrômetro principal, até que os ajustes sejam 
executados pelo Condomínio/Proprietário se mantido o interesse em individualizar a medição.
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ANEXO III
Procedimentos das Individualizações em

Edificação Multifamiliar/Coletiva Antiga - Verticais e Horizontais

1. Objetivos
1.1 Descrever as características técnicas necessárias para implantação da medição individualizada 
em condomínios, horizontais ou verticais, residenciais, comerciais, industriais, públicos construídos 
anteriormente a 2014.
1.2 Estas especificações devem ser atendidas pelos condomínios, para implantação de medição e emissão 
de contas individuais pelo DAE Bauru.
1.3 Estas especificações devem ser atendidas pelos condomínios decretados como de Interesse Social pela 
Prefeitura Municipal de Bauru, sobretudo PMCMV faixa 1.
2. Condições Técnicas Gerais
2.1 Os condomínios/construções antigas verticais multifamiliares enquadrados na Seção I, artigo 16, 
inciso I, desta Resolução;
2.2 Devem ser atendidas as condicionantes deste Anexo V.
2.3 Para os condomínios horizontais que não possuam ruas e redes públicas, o hidrômetro das economias 
individualizadas deverá ser localizado próximo à calçada da economia permitindo fácil acesso para vistorias 
e manutenção, sem adentrar a economia.
2.4 Deverá ser destinado um local próximo à portaria do condomínio e de fácil acesso, com condições para 
instalação do concentrador.
2.5 Deverão ser usados caixas de proteção (abrigo), da localização, do material de constituição e a posição 
dos hidrômetros, tanto para os hidrômetros individualizados como para o hidrômetro principal, conforme 
Anexo VI.
2.6 Os hidrômetros devem ser instalados na parte inferior de cada bloco ou torre seguindo as especificações 
conforme o Anexo IX (modelos);
2.7 Os hidrômetros devem possuir caixa de proteção contra manipulações físicas indevidas, não devendo 
ocorrer desvios entre a indicação de consumo registrado nos hidrômetros e o valor do consumo registrado 
no hidrômetro principal, conforme Anexo VI;
2.8 Em situações em que os hidrômetros estão no térreo, mas não organizados em um único ponto com 
devido dimensionamento e caixa de proteção, como, por exemplo, os cavaletes espalhados no entorno dos 
blocos, o Condomínio deverá adaptar os hidrômetros, conforme padrões previstos no Anexo IX (modelos);
2.9 Em Condomínios onde já existem hidrômetros instalados, os mesmos deverão passar por laudo técnico 
e aferição, para análise das condições operacionais e ainda das condições visuais.
2.10 Em caso de não conformidades com os hidrômetros, com base na Seção III, o hidrômetro deverá ser 
trocado por um novo e apresentado para o DAE, nas especificações contidas nesta resolução.
2.11 Em situações em que os hidrômetros não estejam instalados conforme item 2.1.1, como, por exemplo, 
instalados em cada pavimento ou no barrilete da edificação, o DAE só irá prosseguir na análise de medição 
individual após a adaptação ou optar pela medição remota nas conformidades previstas no Anexo VII.
2.12 Na situação em que as instalações hidráulicas não permitirem o posicionamento dos hidrômetros 
no térreo, o DAE continuará realizando as medições pelo hidrômetro principal, até que os ajustes sejam 
executados pelo Condomínio/Proprietário se mantido o interesse em individualizar a medição.
2.13 Os hidrômetros principais deverão ser posicionados próximo à calçada ou divisa frontal da residência 
permitindo fácil acesso para leitura, vistorias e manutenção sem adentrar o imóvel, conforme Anexo IX.
2.14 Nos condomínios horizontais os hidrômetros das economias individualizadas deverão ser posicionados 
próximo à calçada ou divisa frontal da residência permitindo fácil acesso para leitura, vistorias e manutenção 
sem adentrar o imóvel, conforme Anexo IX.
2.14.1 O hidrômetro principal deverá ser instalado próximo à portaria central e à calçada, de forma que seja 
permitido o fácil acesso para leitura visual, vistorias e manutenção do DAE.
2.14.1 O DAE fará a aprovação do tamanho das caixas (abrigo), da localização, do material de constituição 
e a posição dos hidrômetros, tanto para os hidrômetros individualizados como para o hidrômetro principal, 
que deverão seguir os padrões disponíveis no site do DAE e no Anexo VI.

ANEXO IV

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU
DIVISÃO DE PLANEJAMENTO

REQUERIMENTO DE INDIVIDUALIZAÇÃO DE MEDIÇÃO

(    ) Edificação até 04 pavimentos
(    ) Edificação com mais de 04 pavimentos
(    ) Edificação horizontal com _______ economias

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO DAE

Proprietário( )/Responsável ( ): _______________________________
CNPJ/CPF: ______________________________________________
Doc. identidade (órgão emissor): _____________________________
Endereço: _____________________________ CEP:_____________
Telefone fixo:(   ) _________ Celular: (    )______________________

E-mail:__________________________________________________
Nome do Empreendimento: _________________________________
Local da Edificação: _______________________________________
Tipo de Empreendimento: _________ Classificação: ______________

Venho respeitosamente perante Vossa Excelência, requerer, nos termos da Resolução n° XX/2019, 
a realização de estudo para adaptação das instalações da edificação para implantação de medição 
individualizada para o empreendimento informado.
Declaro estar ciente de que as intimações/comunicações relativas a este processo administrativo serão 
realizadas através do e-mail informado neste requerimento ou por outro meio, conforme Lei Municipal nº 
5.804, de 10 de novembro de 2009.

Termos em que, peço deferimento.
Bauru,______________________

__________________________________________
(assinatura)

(Em se tratando de pessoa jurídica ou de representante legal de pessoa física)
Requerente: ________________________________________________________
CNPJ/CPF: ________________________________________________________
Doc. identidade (órgão emissor): _____________________________
Endereço: _______________________________________________
Telefone fixo: (  ) ____________ Celular: (  )___________________
E-mail: _________________________________________________
(APRESENTAR PROCURAÇÃO)

ANEXO V

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU
DIVISÃO TÉCNICA/SERVIÇO DE LIGAÇÕES

REQUERIMENTO DE MEDIÇÃO INDIVIDUALIZADA
(    ) FÍSICA
(    ) REMOTA

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO DAE

Proprietário (  )/Responsável (  ): _____________________________
CNPJ/CPF: ______________________________________________
Doc. identidade (órgão emissor): ______________________________
Endereço: ______________________________ CEP:_____________
Telefone fixo: (   ) _________ Celular: (    )______________________
E-mail: __________________________________________________
Nome do Empreendimento: __________________________________
Local da Edificação: _______________________________________
Tipo de Empreendimento: __________ Classificação: _____________

Venho respeitosamente perante Vossa Excelência, requerer, nos termos da Resolução n° XX/2019, a 
implementação do sistema de medição individualizada para o empreendimento informado, conforme 
relação de proprietários/possuidores anexa.
Declaro estar ciente de que as intimações/comunicações relativas a este processo administrativo serão 
realizadas através do e-mail informado neste requerimento ou por outro meio, conforme Lei Municipal nº 
5.804, de 10 de novembro de 2009.

Termos em que, peço deferimento.
Bauru,______________________

__________________________________________
(assinatura)

(Em se tratando de pessoa jurídica ou de representante legal de pessoa física)
Requerente: ______________________________________________
CNPJ/CPF: _______________________________________________
Doc. identidade (órgão emissor): ______________________________
Endereço: ________________________________________________
Telefone fixo: (  ) ____________ Celular: (  )____________________
E-mail: _________________________________________________
(APRESENTAR PROCURAÇÃO)

ANEXO VI

RELAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS / POSSUIDORES PELAS ECONOMIAS

Anexo à relação dos moradores responsáveis pelos respectivos imóveis com suas assinaturas contendo nº. 
da casa/apartamento/loja (Economia), telefone, RG e CPF.

Economia (apto/sala/casa) nº Bloco nº Andar:

Hidrômetro n°

Proprietário

NOME:
RG: Org. Exp:

CPF/CNPJ:
E-MAIL: FONE:

END.(caso não more no local):
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Possuidor/
Responsável

NOME:
RG: Org. Exp:

CPF/CNPJ:
E-MAIL: FONE:

END.(caso não more no local):

ANEXO VII
ESPECIFICAÇÕES DO SISTEMA DE MEDIÇÃO REMOTA (SRM)

1. Objetivos
1.1 Descrever as características técnicas necessárias para implantação de um sistema interno de automação 
para medição individualizada em condomínios, horizontais ou verticais, residenciais, comerciais, industriais, 
públicos ou mistos construídos anteriormente e posteriormente a 2014, conforme enquadramento no artigo 
17 na Seção II, Capítulo III, desta Resolução.
1.2 Estas especificações devem ser atendidas pelos agentes incorporadores e condomínios, para implantação 
de sistema remoto de medição e emissão de contas individuais pelo DAE Bauru.

2. Condições Técnicas Gerais
2.1 Sistema de Medição Remota
2.1.1 Deve possuir Certificado de Homologação da ANATEL para todos os equipamentos envolvidos no 
sistema projetado.
2.1.2 O sistema de leitura e corte de fornecimento de água é composto de hidrômetro(s) da unidade 
autônoma, dispositivo(s) de bloqueio(s), transmissor(es), meio físico de comunicação, concentrador(es) 
intermediário(s), receptor(es), concentrador geral e hidrômetro principal.
2.1.3 Os componentes do sistema devem possuir dispositivos de proteção contra descargas atmosféricas e 
surtos de tensão conforme NBR 5410.
2.1.4 Deve ser protegido contra campos magnéticos externos, descargas eletrostáticas, interferências 
eletromagnéticas de acordo com as resoluções ANATEL nos 442 e 238.
2.1.5 Deve garantir a continuidade da aquisição de dados de medição em casos de falta de alimentação 
principal por um período mínimo de 24 horas.
2.1.6 Deve ser assegurado que o sistema não ocasione qualquer tipo de interferência em sistemas e/ou 
aparelhos típicos de uso urbano normalmente existentes em edifícios.
2.1.7 Os componentes devem ser protegidos contra a corrosão.
2.1.8 As informações armazenadas no concentrador devem ser enviadas somente para equipamentos de 
leituras utilizados pelo DAE.
2.1.9 Os hidrômetros individuais, dispositivos de bloqueio e concentradores devem atender as especificações 
desta Resolução.
2.1.10 O SMR deverá garantir a leitura dos volumes registrados nos hidrômetros e a disponibilização de 
todas as informações necessárias para o DAE emitir a conta conforme layout exigido pelo DAE.
2.1.11 Na ocorrência de toda e qualquer dificuldade para a disponibilização da leitura para o DAE, a 
responsabilidade será única e exclusivamente do Condomínio. Para essa situação o DAE emitirá a conta 
por meio de cálculo vigente.
2.1.12 Todos os componentes do sistema de medição (unidade de medição individualizada, concentradores, 
sistema de gerenciamento, etc.) devem estar localizados em área comum de fácil acesso para manutenção 
e eventuais leituras. Nas áreas onde estão localizadas as unidades de medição individualizada, deve ser 
previsto um sistema de drenagem para eventuais vazamentos ou descargas de água passíveis de ocorrer por 
ocasião das manutenções e/ou testes e/ou manobras operacionais hidráulicas.
2.1.13 O concentrador geral, do qual serão extraídos os dados para emissão da conta/fatura deve ser 
instalado no pavimento térreo, em local de fácil acesso, preferencialmente junto à portaria do Condomínio.

3. Sistema de Leitura e Transmissão de Dados
3.1 O Sistema de leitura e transmissão de dados deverão atender as especificações exigidas no Proaqua, e 
tipos autorizados conforme as especificações abaixo:
3.1.1 O SMR integra o conjunto de dispositivos instalados junto aos hidrômetros individuais e principal, 
que efetuará a aquisição de dados e controle da comunicação. Devem ser tratadas como componentes 
únicos, ou seja, embora possa ser composta por diferentes dispositivos, deve ser instalado de forma que, em 
caso de manutenção ou substituição, todo conjunto possa ser substituído, facilitando as manutenções sem 
prejudicar as medições dos volumes consumidos no mês.
3.1.2 Devem possuir comunicação bidirecional e possibilitar a leitura do volume indicado no hidrômetro 
e alarmes (vazamentos, hidrômetros parados, manipulações, etc.), bem como a atuação de abertura e 
fechamento do dispositivo de bloqueio ou corte físico pelo DAE.
3.1.3 Seja qual for a Tecnologia utilizada, conforme, o Condomínio/proprietário deverá fornecer as 
informações do código do rádio e dados de portas de entradas dos rádios/hidrômetros, DLL, OCX, JAR 
ou qualquer objeto/arquivo com documentação de parâmetros necessários que serão utilizados para a 
empresa gerenciadora do sistema coletor de leituras do DAE com, aproximadamente, 60 dias de processo 
de integração, sendo imprescindível para a liberação da medição individual.
3.1.4 A alimentação elétrica deve ser compatível com o padrão de tensão da edificação.
3.1.5 O sistema deve ser capaz de ser integrado ao banco de dados do DAE no aparelho coletor de uso pelos 
Leituristas para emissão simultânea da conta, além de possuir um sistema de coleta manual arquivo dos 
dados em TXT, se necessário.

3.2 Sistema de Leitura e Gerenciamento Remoto com Concentrador O Sistema de leitura e transmissão de 
dados deverão atender as especificações exigidas no Proaqua, e conforme as especificações básicas como 
seguem:

3.2.1 Sistema por Rádio Frequência
3.2.1.1 Deve possuir um receptor de rádio-freqüência para comunicação com os transmissores das unidades 
autônomas e do medidor principal.
3.2.1.2 Deve possuir Certificado de Homologação da ANATEL – Agência Nacional de Telecomunicações 
para todos os equipamentos envolvidos, ou seja, transmissores e receptores.
3.2.1.3 O transmissor deve possuir bateria interna com vida útil de no mínimo 8 anos e pode ser Embarcado 
(módulo de transmissão e antena embutido no corpo do hidrômetro) ou Externo acoplado ao hidrômetro 
convencional com saída pulsada e dispositivos de bloqueio, permitindo comunicação bidirecional para que 

os dispositivos de bloqueio possam ser atuadas à distância.
3.2.1.4 Dependendo das condições específicas dos locais de instalação, se houver necessidade, devem ser 
utilizados repetidores de sinal.
3.2.1.5 O receptor no concentrador geral deve possuir um receptor de rádio-frequência para comunicação 
com os transmissores das economias.

3.2.2 Sistema por barramento RS-485
3.2.2.1 O transmissor deve possibilitar a conexão de hidrômetro e dispositivo de bloqueio.
3.2.2.2 O módulo de comunicação com os hidrômetros deve possuir bateria interna para garantir a 
continuidade da captação dos pulsos emitidos pelos medidores em caso de falta de energia elétrica.
3.2.2.3 O receptor no concentrador geral deve possuir um decodificador do protocolo RS-485.

3.2.3 Sistema por rede elétrica (“Power Line Communication – PLC”)
3.2.3.1 O sistema deverá realizar a comunicação de dados nas 3 fases da rede elétrica, com freqüência de 
60 Hz, a uma velocidade de transferência de dados igual ou superior a 300 bps.
3.2.3.2 O transmissor deverá possibilitar a conexão de hidrômetro e dispositivo de bloqueio.
3.2.3.3 O módulo de comunicação com os hidrômetros deve possuir bateria interna para garantir a 
continuidade da captação dos pulsos emitidos pelos medidores em caso de falta de energia elétrica.
3.2.3.4 O receptor do concentrador geral deverá possuir um receptor PLC no concentrador geral.

3.2.4 Sistema por protocolo de comunicação “Mbus”
3.2.4.1 Deverão ser utilizados hidrômetros eletrônicos com protocolo de comunicação Mbus e/ou 
hidrômetros com saída pulsada equipados com dispositivos de comunicação Mbus.
3.2.4.2 Os hidrômetros eletrônicos e/ou dispositivos Mbus devem possuir baterias internas com vida útil 
de no mínimo 8 anos.
3.2.4.3 Dependendo das condições específicas dos locais de instalação, se houver necessidade, devem ser 
utilizados repetidores de sinal.
3.2.4.4 O Receptor no concentrador geral deverá possuir um receptor Mbus no concentrador geral.

4. DISPOSITIVO DE BLOQUEIO
4.1 Em consonância ao item 2.1.8, em situações autorizadas com hidrômetro interno à economia, junto ao 
hidrômetro deverá ser instalado um dispositivo de bloqueio alimentado com tensão entre 12 e 24 Vcc e 
operar por pulso enviado pelo concentrador geral, nas manobras de abertura e fechamento, visando o corte 
remoto.
4.2 A Válvula deverá ser do tipo globo acionada no painel do concentrador através de senha exclusiva do 
DAE.
4.4 A instalação e manutenção deste equipamento é de responsabilidade do Responsável Técnico e empresa 
contratada pelo Condomínio.
4.5 Também deverá ser possível o corte físico pelo DAE.

5. LACRE LÓGICO
5.1 Para os sistemas que necessitem de concentrador intermediário deverá ser instalado um fio de baixa 
resistência mecânica ao longo de todos os componentes da instalação de cada economia, incluindo as 
fiações, de modo que não seja facilmente identificável. Quando do seu rompimento, o concentrador 
intermediário enviará um alarme para o concentrador geral identificando a unidade autônoma.

6. CONCENTRADOR GERAL
6.1 Características básicas:
6.1.1 Deverá possuir uma identificação numérica única, exclusiva e imutável, cujo fornecimento e controle 
será de responsabilidade do Condomínio.
6.1.2 Deverá possibilitar o acesso à leitura do(s) hidrômetro(s) de cada economia como também do 
concentrador.
6.1.3 Deverá permitir a totalização dos hidrômetros por economia, receber os dados provenientes dos 
dispositivos de transmissão e ser compatível com o sistema de leitura escolhido o qual receberá os dados 
e irá gerar as contas.
6.1.4 Deverá ser um dispositivo dedicado para recebimento, armazenamento e visualização dos dados 
fornecidos pelo sistema, não sendo permitida solução baseada em computadores padrões, seja de uso 
doméstico ou industrial.
6.1.5 Deverá armazenar de forma não volátil e íntegra os dados do sistema permitindo sua conferência 
presencial nos hidrômetros das economias.
6.1.6 Deverá registrar e armazenar eventos de todos componentes do sistema.
6.1.7 Deverá permitir configurações de níveis diferenciados de leitura e comando.
6.1.8 Deverá possuir visor, teclado e interfaces bidirecionais de comunicação por Bluetooth e RS 232 serial 
(adicional), integrados no mesmo gabinete.
6.1.9 Deverá estar alojado em local de livre acesso e protegido de intempéries e operações indevidas.

6.2 Acesso aos dados
6.2.1 Os técnicos do DAE devem acessar o concentrador geral por Bluetooth para obter os dados de leitura 
dos hidrômetros das unidades autônomas pelo coletor em uso pelo DAE, tendo que o SMR ser compatível 
com hardware do aparelho usado para coleta de leituras.
6.2.2 A leitura do hidrômetro principal também deverá por medição remota tendo de dispor de fácil acesso 
para leitura visual.

6.3 Características específicas
6.3.1 Cada concentrador deve possuir identificação (ID) única, exclusiva e imutável, composta de 10 
algarismos numéricos.
6.3.2 Deverá possibilitar a leitura de maneira clara e sem ambiguidades a um ângulo de 55 graus tomando 
como referência um eixo perpendicular ao visor. O visor deve possuir no mínimo 16 linhas e 40 colunas.
6.3.3 O concentrador deve possuir as interfaces bidirecionais de comunicação RS 232 serial (conector 
nove pinos fêmea) e Bluetooth. Para a comunicação com o Bluetooth a distância mínima deve ser de 10 
metros - classe 2.
6.3.4 Deverá possuir mecanismo de reinicialização do sistema operacional ou aplicativos de acesso restrito 
do perfil administrativo, sem que haja perda de dados armazenados em hipótese alguma.
6.3.5 Deverá possuir teclado com no mínimo: 10 dígitos numéricos, setas direcionais, tecla “ENTER” e 
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tecla Esc. A seta direcional horizontal esquerda deve ter a funcionalidade de Backspace. As setas direcionais 
verticais, quando acionadas, devem se posicionar no final da linha de cada campo.
6.3.6 O concentrador deverá realizar a varredura do sistema automaticamente a cada uma hora para 
atualização dos dados.
6.3.7 A unidade de medida adotada deve ser o m³.

6.4 Armazenamento e extração de dados
6.4.1 As informações devem ser armazenadas em uma área de memória não volátil de modo a preservá-las 
mesmo em ausência total de energia.
6.4.2 O concentrador deve permitir o armazenamento e a extração completa das seguintes informações: 
cadastro, configuração, log, status (posição atual de variáveis) e demais variáveis.
6.4.3 A arquitetura e o software de aplicação do concentrador deve prever - uma variável para armazenar a 
quantidade de economias cadastradas, uma variável para armazenar a quantidade de alarmes registrados e 
uma variável para armazenar a quantidade de registros de log.

6.5 Cadastro
6.5.1 O concentrador deve permitir a inserção e o armazenamento dos dados cadastrais fornecidos DAE e 
condomínio.
6.5.2 O cadastro deve permitir a associação de quantos hidrômetros serem necessários, diferenciando o de 
água fria do de água quente, para uma mesma economia.
6.5.3 O dado de cadastro do hidrômetro de água fria será utilizado para identificação da economia.
6.5.4 O cadastro deve permitir a associação de uma economia para um único RGI e para um único imóvel.
6.5.5 A ordenação das economias cadastradas deve ser de acordo com padrão definido pela DAE.

6.6 Configuração
6.6.1 Deverá permitir a inserção de leitura inicial do hidrômetro no momento da inicialização do 
concentrador ou substituição do hidrômetro.
6.6.2 Deverá permitir a parametrização das seguintes resoluções de pulso: 100 ml, 1 L, 10 L, 100 L, 1 m3. 
Os pulsos devem ser convertidos e armazenados em m3.
6.6.3 Deverá permitir o cadastramento da identificação dos concentradores intermediários, se houver.
6.6.4 Caso inexista concentrador intermediário, deve permitir o cadastramento da identificação (ID) dos 
hidrômetros.

6.7 Log
6.7.1 Deve armazenar e registrar eventos de todos componentes do sistema.
6.7.2 O arquivo de log deve permitir o armazenamento de 5.000 (cinco mil) eventos, no mínimo. O 
primeiro e segundo registros devem ser reservados para eventos específicos. Toda vez que o arquivo de 
log for iniciado deve ser registrado no próprio arquivo este evento, no primeiro registro. Toda vez que o 
concentrador for iniciado deve ser registrado o evento de inicialização, no segundo registro do arquivo de 
log.
6.7.3 O evento de realização das leituras deve ser registrado no arquivo de log, gerando dois registros, 
diferenciando-se pela data e hora inicial e data e hora final do processo (inicio do processo de leitura e final 
do processo de leitura).
6.7.4 Os eventos relacionados a corte, supressão, restabelecimento e religação devem ser registrados 
conforme a opção de comando selecionada, de forma distinta. Deve ainda ser registrado o número da 
Ordem de Serviço e o número do(s) hidrômetro(s) envolvido(s).
6.7.5 Nos eventos de corte, restabelecimento, supressão e religação, deve registrar a(s) leitura(s) e consumo 
no momento do comando de fechamento/abertura da dispositivo de bloqueio, se for o caso.
6.7.6 Cada registro deve ser gravado por linha e deve apresentar o caracter “ponto e vírgula” entre os 
campos. Atributos do arquivo:
6.7.6.1 DATA (dd/mm/aa);
6.7.6.2 HORA (hh:nn);
6.7.6.3 EVENTO (alfa-numérico 80 posições);
6.7.6.4 IMÓVEL (alfa-numérico 10 posições);
6.7.6.5 MATRÍCULA (numérico 7 posições - quando existir);
6.7.6.6 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO OU ORDEM DE CORTE, REST, SUP. E REL. (numérico 11 
posições - quando existir);
6.7.6.7 INS (numérico 10 posições - quando existir);
6.7.6.8 NRO. HIDRÔMETRO (alfa-numérico 10 posições – quando existir).

6.7.7 Quando atingir seu limite de registros, sobrescrever a partir do terceiro (inclusive) mais antigo, 
preservando os dois primeiros.
6.7.8 Os eventos de sucesso de validação das chaves de acesso devem ser registrados, discriminando a 
natureza de operação.
6.7.9 Os eventos geradores de alarmes devem ser registrado.
6.7.10 Quando ocorrer a substituição do(s) hidrômetro(s), registrar no evento a leitura e número do(s) 
hidrômetro(s) retirado(s) e do(s) novo(s) hidrômetro(s) instalado(s).
6.7.11 Para todos os dados deve ser previsto acesso ao concentrador geral através de interface de 
comunicação digital, serial de dados RS 232 e Bluetooth.

6.8 Visualização
6.8.1 Características gerais das telas:
6.8.1.2 A tecla ESC ao ser pressionada deve sempre provocar o retorno ao menu inicial (tela 1).
6.8.1.3 Para operação de leitura, uma tela de retomada de leitura (protetor de tela) deve ser exibida após três 
minutos em caso de inoperância. A matrícula inserida na tela de retomada de leitura deve ser comparada 
àquela do início do processo de leitura.
6.8.1.4 Caso o resultado da comparação seja positivo, o concentrador deve retornar à tela de leitura no 
mesmo ponto anterior à inoperância. Caso o resultado da comparação seja negativo, o concentrador deve 
retornar à tela de retomada de leitura. Caso a operação de leitura (utilização da Tela 3) permaneça inoperante 
por mais de 60 minutos, o concentrador deve exibir o menu inicial.
6.8.1.5  O evento de realização das leituras deve ser registrado no arquivo de log, gerando dois registros, 
diferenciando-se pela data e hora inicial e data e hora final do processo (inicio do processo de leitura e final 
do processo de leitura).
6.8.1.6 Os campos para as variáveis descritas nas Telas de 1 a 11 devem apresentar rigorosamente o número 

de caracteres e espaços indicados nas respectivas telas.
6.8.1.7 Nas telas que solicitam chave de acesso, a navegação para a próxima tela se dará imediatamente 
após a digitação do último algarismo da chave.
6.8.1.8 Nas telas em que houver necessidade de digitação de algarismo de menu, a navegação para a 
próxima tela ocorrerá imediatamente após a digitação deste algarismo.

6.9 Layout e descrição das telas
6.9.1 Deverão seguir o modelo Proaqua e NTS 279.

7. Alarmes
7.1  O concentrador deve exibir para cada evento, mensagens de alarmes em seu visor nas telas 
correspondentes.
7.2 Todos os alarmes devem gerar logs e conter a data, hora e descrição dos eventos.
7.3  A exibição das mensagens de alarmes deve aparecer em ordem decrescente de data de ocorrência e 
atender ao formato e sequência dos campos descritos nas telas em que se apresentam.
7.4  Devem ser exibidos todos os alarmes armazenados para o período (a partir da última leitura DAE).
7.5 Alarmes intermitentes devem ser visualizados com o registro de dia e hora de sua última ocorrência, 
sendo as ocorrências anteriores registradas no arquivo de log.

8. Perfis de Acesso
8.1 Deve permitir configurações de níveis diferenciados para os perfis de leitura, corte e vistoria, cada qual 
com uma chave específica. O condomínio e a empresa certificada não podem ter chave de acesso.
8.2 O Acesso aos dados do concentrador geral pelo DAE será por meio de chaves de acesso e deve ser 
composta de até 11 dígitos numéricos.
8.3 Deve existir perfil de acesso específico para as equipes de leitura e vistoria que permita exclusivamente 
a aquisição do arquivo de logs operacionais via interface dedicada (RS 232 ou Bluetooth).
8.4 Deve existir perfil de acesso específico para as equipes de leitura, que permita exclusivamente as ações 
de leitura.
8.5 Deve existir perfil do Condomínio e Responsável Técnico.

ANEXO VIII
ESPECIFICAÇÕES DA MEDIÇÃO INDIVIDUAL FÍSICA

1. Do Objetivo
1.1 Descrever as características técnicas necessárias para implantação da medição individualizada 
em condomínios, horizontais ou verticais, residenciais, comerciais, industriais, públicos construídos 
anteriormente a 2014 ou novo com enquadramento no artigo 16, incisos I e II, da Seção I Capítulo III.
1.2 Estas especificações devem ser atendidas pelos condomínios, para implantação de medição e emissão 
de contas individuais pelo DAE Bauru.
1.3 Estas especificações devem ser atendidas pelos condomínios decretados como de Interesse Social pela 
Prefeitura Municipal de Bauru, conforme a Lei 5766/2009.

2. Das Condições Técnicas Gerais
2.1 Os condomínios/construções verticais multifamiliares enquadrados na Seção I, artigo 16, inciso I 
do Capítulo III desta Resolução deverão seguir os seguintes critérios:
2.1.1 Os hidrômetros devem ser instalados na parte inferior de cada bloco ou torre seguindo as especificações 
conforme o Anexo I;
2.1.2 Os hidrômetros devem possuir caixa de proteção contra manipulações físicas indevidas, não devendo 
ocorrer desvios entre a indicação de consumo registrado nos hidrômetros e o valor do consumo registrado 
no hidrômetro principal, conforme Anexo I e IX;
2.1.3 Em situações em que os hidrômetros estão no térreo, mas não organizados em um único ponto com 
devido dimensionamento e caixa de proteção, como por exemplo os cavaletes espalhados no entorno dos 
blocos, o Condomínio deverá adaptar os hidrômetros, conforme padrões previstos no Anexo I e IX;
2.1.4 Em Condomínios onde já existem hidrômetros instalados, os mesmos deverão passar por laudo 
técnico e aferição, para análise das condições operacionais e ainda das condições visuais.
2.1.5 Em caso de não conformidades com os hidrômetros, com base na Seção III, o hidrômetro deverá ser 
trocado por um novo e apresentado para o DAE, nas especificações contidas nesta resolução.
2.1.6 Em situações em que os hidrômetros não estejam instalados conforme item 2.1.1, como, por exemplo, 
instalados em cada pavimento ou no barrilhete da edificação, o DAE só irá prosseguir na análise de medição 
na condição de adaptar ou optar pela medição remota nas conformidades previstas no Anexo I e IX.
2.1.7 Na situação em que as instalações hidráulicas não permitirem o posicionamento dos hidrômetros 
no térreo, o DAE continuará realizando as medições pelo hidrômetro principal, até que os ajustes sejam 
executados pelo Condomínio/Proprietário se mantido o interesse em individualizar a medição.
2.1.8 O sistema de leitura direta será composto de hidrômetros dispostos em caixas de proteção, conforme 
padrões neste anexo com leitura realizada por Leiturista do DAE e entrega simultânea das contas na portaria 
de cada condomínio.
2.1.9 Quando constatado divergência entre todos os hidrômetros secundários e o principal, o condomínio é 
responsável por averiguar pontos de vazamentos com custos próprios.
2.1.10 Os hidrômetros individuais devem atender as especificações da portaria INMETRO 246/00 e esta 
Resolução.
2.1.11 Na ocorrência de toda e qualquer dificuldade para a disponibilização da leitura para o DAE, a 
responsabilidade será única e exclusivamente do Condomínio. Para essa situação, e sem os cumprimentos 
de manutenção e acesso conforme esta Resolução, o DAE passará a emitir a conta somente através do 
hidrômetro principal.

2.2 Os Condomínios horizontais multifamiliares enquadrados na Seção I, artigo 16, inciso II desta 
Resolução deverão seguir os seguintes critérios:
2.2.1 Os hidrômetros das economias individualizadas deverão ser posicionados próximo à calçada ou divisa 
frontal da residência permitindo fácil acesso para leitura, vistorias e manutenção sem adentrar o imóvel, 
conforme Anexo I.
2.2.2 O hidrômetro principal deverá ser instalado próximo à portaria central e à calçada, de forma que seja 
permitido o fácil acesso para leitura visual, vistorias e manutenção do DAE.
2.2.3 O DAE fará a aprovação do tamanho das caixas (abrigo), da localização, do material de constituição 
e a posição dos hidrômetros, tanto para os hidrômetros individualizados como para o hidrômetro principal, 
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que deverão seguir os padrões disponíveis no site do DAE e no Anexo I e IX.
2.2.3 Neste caso também se aplica os mesmos critérios dos itens superiores 2.1.5 a 2.1.11

3. DOS HIDRÔMETROS
3.1 Especificações técnicas e manutenções:
3.1.1 Para a instalação dos medidores nas unidades autônomas devem-se considerar as vazões de serviço, 
de acordo com o sistema de água instalado (água fria ou água quente) e suas respectivas perdas de carga, 
garantindo o consumo nos pontos de utilização, conforme ABNT-NBR 3626:1998, sendo no máximo Qmáx 
3m³/h para os hidrômetros nos apartamentos.
3.1.2 São obrigatórias as manutenções dos hidrômetros individuais e principais, sejam as preventivas, 
sejam as corretivas, às quais devem atender às diretrizes abaixo relacionadas:
I - As manutenções preventivas devem ser realizadas conforme critérios do INMETRO e tabela abaixo, 
devendo prevalecer o critério (leitura ou idade) que ocorrer primeiro:

Vazão nominal (m³/h) Leitura máxima (m³) Idade máxima (anos)
0,75 3220 5
1,50 8620 5

Tabela 1 - periodicidade manutenção preventiva.
II - As manutenções corretivas devem ser realizadas sempre que os hidrômetros apresentarem defeitos, sem 
necessidade de prévia programação como hidrômetro parado, violado, embasado ou outros relacionados 
na Resolução 13/2017.  A metodologia de cálculo, com base na Portaria INMETRO 246 define para os 
hidrômetros em uso, as vazões de ensaio de respectivas tolerâncias de erros, conforme tabela abaixo:

Vazão Erro Admissível
Mínima +/- 10%

Transição +/- 5%
Nominal +/- 5%

Tabela 2 – erro máximo admissível.

3.1.3 Todos os hidrômetros para as unidades autônomas deverão possuir lacre de certificação de aferição 
em bancada certificada pelo INMETRO.
3.1.4 Deverão ser substituídos os hidrômetros que apresentarem qualquer tipo de alteração durante os testes 
de calibração em bancada de avaliação metrológica (em laboratório), de acordo com a Portaria INMETRO 
246.
3.1.5 Em qualquer uma das situações de manutenção (corretiva e preventiva) os hidrômetros deverão ser 
trocados por equipamentos novos e calibrados de acordo com o regulamento metrológico vigente, não 
sendo aceito condições de ajustes ou da simples limpeza dos mesmos;

3.2 Instalação e Condições do local:
3.2.1 Os hidrômetros devem ser instalados obrigatoriamente:
I - na posição horizontal, não podendo ficar inclinados;
II – devem ser de no mínimo Classe B ou superior.
3.2.2 No caso de edifícios adaptados, onde comprovada a impossibilidade dos mesmos serem instalados na 
horizontal e tenham que ser instalados verticalmente, os hidrômetros deverão ser obrigatoriamente Classe 
C, volumétrico ou velocimétrico.
3.2.3 O medidor principal deve ser instalado em caixa de proteção individual, localizados em área comum 
de fácil acesso para manutenção e eventuais leituras, devendo neste mesmo local estar contemplado um 
sistema de drenagem para eventuais vazamentos ou descargas de água passíveis de ocorrer por ocasião das 
manutenções e/ou testes e/ou manobras operacionais hidráulicas.
3.2.4 Para a implantação da leitura individualizada, é obrigatório o uso de hidrômetros novos.
3.2.5 Não será permitido qualquer tipo de interligação entre as instalações hidráulicas das unidades 
habitacionais distintas.
3.2.6 Para a implantação do sistema de leitura individualizada e seu funcionamento adequado nos edifícios 
que possuírem válvulas de descarga de fluxo contínuo em suas instalações, estas deverão substituídas por 
caixas de descarga, pois a individualização do sistema impede o funcionamento adequado das válvulas de 
fluxo contínuo.

4. DOS DOCUMENTOS
4.1 Toda documentação necessária para a individualização referente deverá ser apresentado ao DAE, 
conforme Capítulo II, Seção II, desta Resolução.

5. DA LEITURA E COBRANÇA
5.1 O sistema de cálculo a ser adotado pelo DAE será a programação integrando o volume do hidrômetro 
principal com os individuais. Assim, o DAE irá cadastrar o Condomínio com um hidrômetro mestre e os 
dependentes, sendo que a leitura e emissão das contas ocorrerá da seguinte forma:
5.2 Leem-se os hidrômetros individuais e cada economia recebe uma conta com o volume apurado através 
de seu respectivo hidrômetro;
5.3 Lê-se o hidrômetro principal o aparelho de leitura gera uma conta para o Condomínio/Proprietário com 
o consumo da área comum;

5.4 As contas serão entregues na portaria ou responsável pelo recebimento definido pelo condomínio, 
ou ainda observado a viabilidade o Leiturista deixará em cada bloco. Porém, em todas as hipóteses, o 
Condomínio e os condôminos são responsáveis pela retirada e distribuição das contas, como também 
situações que levam a atrasos de contas entregues.

5.5 Após a instalação e solicitação de leitura individual, o DAE realizará testes em todo o sistema de 
medição individualizada, para garantir seu perfeito funcionamento e confiabilidade das informações que 
gerarão as contas/faturas para as unidades consumidoras autônomas.

6. LOCAIS PARA INSTALAÇÃO/CONSTRUÇÃO DAS CAIXAS DE PROTEÇÃO
6.1 O Sistema de Medição Individualizada deverá ser implantado conforme Anexo IX - Modelos de 
Instalação.

NOTIFICAÇÃO DE ERRATA – DAE

Na publicação de 19/12/2019 - NOTIFICAÇÕES  DE HOMOLOGAÇÃO – DAE
Onde se lê:

NOTIFICAÇÕES  DE HOMOLOGAÇÃO – DAE
Processo Administrativo nº 6491/2019 - DAE
Pregão Presencial pelo Sistema de Registro de Preços nº 153/2019 – DAE...
Lotes 09 e 15 – Fracassado
Leia-se:

NOTIFICAÇÕES  DE HOMOLOGAÇÃO – DAE

Pregão Presencial pelo Sistema de Registro de Preços nº 153/2019 - DAE
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de diversos cortes de carne bovina, peixes, suínos, 
embutidos e aves, 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 18/12/2019 e seu 
objeto adjudicado conforme segue:
COTA PRINCIPAL
Lote nº 02 - Item nº 01:

Item Quant. Unid. Descrição
Valor 
Unitário 
em R$

Valor Total 
em R$

01 810 Kg

Pescado; pescada branca apresentação em filé, sem 
couro/pele e sem espinha; congelado; limpo; com cor, 

cheiro e sabor próprios, sem manchas esverdeadas e 
parasitas; acondicionado em saco plástico transparente, 

embalado a vácuo, atóxico, pesando aproximadamente 150 
g por unidade; embalado em caixa de papelão reforçado 

com rótulo, carimbo de inspeção, e suas condições deverão 
estar de acordo com a NTA-9 (Dec. 12.428/78) e (MA. 
44/97) e o Decreto 30.691, de 29/03/52 revogado pelo 
Decreto n° 9.013/2017 e suas posteriores alterações; 
produto sujeito a verificação no ato da entrega aos 

procedimentos administrativos determinados pela Secretaria 
da Agricultura; unidade deverá conferir se o produto está 
conforme nota técnica 19/09 – dpdc, emb. Deve constar 

peso liquido; (antes do congelamento) e o peso bruto após o 
congelamento.

Marca/Procedência: Rogério Soares da Silva Eireli EPP/
Belaris SIMB 23

R$ 20,90 R$ 
16.929,00

1ª Classificada: Belaris Alimentos Ltda. EPP
Valor Total do Lote: R$ 16.929,00
Lote nº 03 - Itens nº 01 ao 07:

Item Quant. Unid. Descrição
Valor 
Unitário 
em R$

Valor Total 
em R$

01 825 Kg

Lombo suíno em peça, resfriado, de primeira qualidade, 
limpo, sem ossos, sem pele, pouca gordura, isenta de 

aditivos ou substâncias estranhas ao produto, que sejam 
impróprias ao consumo e que alterem suas características 

naturais (físicas, químicas e organolépticas), inspecionadas 
pelo Ministério da Agricultura. Pesando em média de 3 a 
5 kg cada peça. Embalagem primária: embaladas a vácuo; 
embalagem secundária: embalado em caixas de papelão 
reforçado. As condições deverão estar de acordo com o 
Decreto 12.486/78, Lei Estadual 8.208/92, CVS 05/13, 

Instrução Normativa 22/05; Resolução RDC 12/01, RDC 
259/02, Resolução 01/03 e alterações posteriores; Produto 
sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos 

administrativos determinados pelo Mapa e Anvisa.
Marca/Procedência: Frigoestrela S.A/ Estrela  SIF. 1079

R$ 13,00 R$ 
10.725,00

02 23 Kg

Bacon suíno defumado, de primeira qualidade, em 
mantas, limpo, pouca gordura, pesando em média 4,5 kg 
cada peça, resfriadas, isentas de aditivos ou substâncias 

estranhas ao produto que sejam impróprias ao consumo e 
que alterem suas características naturais (físicas, químicas 

e organolépticas) inspecionadas pelo Ministério da 
Agricultura. Embalagem primária: embaladas a vácuo.

Marca/Procedência: Juliatto Foggiatto Cia. Ltda/Juliatto 
SIF. 3150 

R$ 16,00 R$ 368,00

03 23 Kg

Carne suína, tipo costela, com osso, em peça, fresca; 
embalagem primária: embaladas a vácuo, atóxico; suas 
condições deverão estar de acordo com a NTA-3 (Dec. 

12.486 de 20/10/78), (MA. 2244/97), (Lei 8.208/92 Port. 
1.210/06 SMS.G) e suas alterações, produto sujeito a 

verificação no ato da entrega. Número de registro no órgão 
competente.

Marca/Procedência: Frigoestrela S.A/ Estrela  SIF. 1079

R$ 14,00 R$ 322,00

04 19 Kg

Couro suíno fresco, limpo sem pelo, com característica 
própria; embalagem primária: embalados a vácuo, até 05 kg, 
devidamente lacrados e identificados. Número de registro no 

órgão competente.
Marca/Procedência: Frigoestrela S.A/ Estrela  SIF. 1079

R$ 8,50 R$ 161,50
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05 23 Kg

Pé suíno fresco, limpo sem unhas e pelo, com característica 
própria; embalagem primária: embalados a vácuo, até 05 kg, 
devidamente lacrados e identificados. Número de registro no 

órgão competente.
Marca/Procedência: Frigoestrela S.A/ Estrela  SIF. 1079

R$ 11,00 R$ 253,00

06 15 Kg

Rabo suíno fresco, limpo, com característica própria; 
embalagem primária: embalados a vácuo, até 5 kg, 

devidamente lacrados e identificados. Número de registro no 
órgão competente.

Marca/Procedência: Frigoestrela S.A/ Estrela  SIF. 1079

R$ 14,00 R$ 210,00

07 450 Kg

Pernil suíno, de primeira qualidade, limpo, sem osso, 
pouca gordura, pesando em média de 3 a 5 kg cada 

peça; embalagem primária: embaladas a vácuo, isenta de 
aditivos ou substâncias estranhas ao produto, que sejam 

impróprias ao consumo e que alterem suas características 
naturais (físicas, químicas e organolépticas), inspecionadas 

pelo Ministério da Agricultura. Embalagem secundária: 
em caixa de papelão reforçada. Suas condições deverão 
estar de acordo com o Decreto 12.486/78, Lei Estadual 

8208/92, CVS 05/13, Instrução Normativa 22/05; Resolução 
RDC 12/01, RDC 259/02, Resolução 01/03 e alterações 

posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega 
aos procedimentos administrativos determinados pelo Mapa 

e Anvisa.
Marca/Procedência: Frigoestrela S.A/ Estrela  SIF. 1079

R$ 11,00 R$ 
4.950,00

1ª Classificada: Belaris Alimentos Ltda. EPP
Valor Total do Lote: R$ 16.989,50
Lote nº 04 - Item nº 01:

Item Quant. Unid. Descrição
Valor 
Unitário 
em R$

Valor 
Total em 
R$

01 135 Kg

Bucho bovino, fatiado em tiras de 5 cm x 1 cm 
aproximadamente, resfriado, com características 

próprias, limpo, livre de parasitas, de qualquer substância 
contaminante. Embalagem primária: embalado a vácuo, 

pesando de 02 a 10 kg; Embalagem secundária: em caixas 
de papelão reforçadas. Suas condições deverão estar de 
acordo com o Decreto 9.013/2017, Instrução Normativa 

22/05, Portaria 304/96; RDC 12/01, RDC 259/02 e alterações 
posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega 

aos procedimentos administrativos determinados pelo Mapa 
e Anvisa

Marca/Procedência: Friburdog SISP. 0391

R$ 16,20 R$ 
2.187,00

1ª Classificada: Renato Gomes Moreno EPP
Valor Total do Lote: R$ 2.187,00
Lote nº 05 - Item nº 01:

Item Quant. Unid. Descrição
Valor 
Unitário 
em R$

Valor Total 
em R$

01 450 Kg

Carne seca/charque, carne bovina, de primeira qualidade, 
limpa, sem ossos, sem pele, pouca gordura, sem pelancas, 
com peso de 03 a 05 kg cada peça; embalagem primária: 

embaladas a vácuo, resfriadas, isentas de aditivos ou 
substâncias estranhas ao produto, que sejam impróprias ao 

consumo e que alterem suas características naturais (físicas, 
químicas e organolépticas), inspecionadas pelo Ministério 

da Agricultura; embalagem secundária: embaladas em 
caixas de papelão reforçadas. Suas condições deverão 

estar de acordo com a Instrução Normativa 06/01, Portaria 
368/97, Resolução RDC 12/01, RDC 259/02 e alterações 

posteriores; produto sujeito a verificações no ato da entrega 
aos procedimentos administrativos determinados pelo Mapa 

e Anvisa.
Marca/Procedência: Frigol SIF. 2583

R$ 22,50 R$ 
10.125,00

1ª Classificada: Renato Gomes Moreno EPP
Valor Total do Lote: R$ 10.125,00
Lote nº 06 - Item nº 01:

Item Quant. Unid. Descrição
Valor 
Unitário 
em R$

Valor 
Total em 
R$

01 525 Kg

Linguiça de frango, preparada com carne de frango, 
toucinho e condimentos; com aspecto normal, firme, sem 

umidade, não pegajosa; isenta de sujidades, parasitas e larvas; 
mantida em temperatura e refrigeração adequada; embalagem 

primária: embalado a vácuo; embalagem secundária: 
embaladas em caixa de papelão reforçadas; e suas condições 
deverão estar de acordo com a NTA-05 (Decreto 12.486 de 

20/10/78), Instrução Normativa n° 4 de 31/03/00, SDA, e suas 
posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da 

entrega.
Marca/Procedência: Abatedouro de Aves Califórnia Ltda./

Gonzales SISP 0097

R$ 9,32 R$ 
4.893,00

1ª Classificada: Belaris Alimentos Ltda. EPP
Valor Total do Lote: R$ 4.893,00
Lote nº 08 - Itens nº 01 ao 03:

Item Quant. Unid. Descrição
Valor 
Unitário 
em R$

Valor Total 
em R$

01 2.235 Kg

Coxa e sobrecoxa de frango. O produto deverá estar 
de acordo com a NTA-3 e NTA-76 (Decreto 12.486 de 
20/10/78) e MA. 2244/97, constando obrigatoriamente 
registro no sif/dipoa/sisp; frango semi-processado; de 

primeira qualidade; coxa e sobrecoxa, partes inteiras, sem 
tempero, congelado, sem manchas e parasitas. Aparência: 

aspecto, cor, sabor e odor característicos; embalagem 
primária: acondicionado em saco plástico, atóxico, 

resistente, pesando entre 01 (um) kg ou 02 (dois) kg; 
embalagem secundária: caixa de papelão lacrada pesando 

entre 10 kg e 20 kg.
Marca/Procedência: Santa Cecília SISP 1514

R$ 6,45 R$ 
14.415,75

02 1.125 Kg

Filé de peito de frango. O produto deverá estar de acordo 
com a NTA-3 e NTA-76 (Decreto 12.486 de 20/10/78) e 

MA. 2244/97, constando obrigatoriamente registro no sif/
dipoa/sisp; frango semi-processado; de primeira qualidade; 
peito; sem osso e sem pele; partes inteiras; sem tempero, 
congelado, sem manchas e parasitas. Aparência: aspecto, 

cor, sabor e odor característicos; embalagem primária: 
acondicionado em saco plástico; atóxico; resistente; pesando 

entre 01 (um) kg ou 02 (dois) kg; embalagem secundária: 
caixa de papelão lacrada pesando entre 10 kg e 20 kg.

Marca/Procedência: Santa Cecília SISP 1514

R$ 9,12 R$ 
10.260,00

03 1.725 Kg

Sobrecoxa desossada. O produto deverá estar de acordo 
com a NTA-3 e NTA-76 (Decreto 12.486 de 20/10/78) e 

MA. 2244/97, constando obrigatoriamente registro no sif/
dipoa/sisp; frango semi-processado; de primeira qualidade; 

sem osso; partes inteiras; sem tempero, congelado, sem 
manchas e parasitas. Aparência: aspecto, cor, sabor e odor 

característicos; embalagem primária: acondicionada em saco 
plástico; atóxico; resistente; pesando entre 01(um) kg ou 02 
(dois) kg. embalagem secundária: caixa de papelão lacrada 

pesando entre 10 kg e 20 kg. Marca/Procedência: Santa 
Cecília SISP 1514

R$ 10,55 R$ 
18.198,75

1ª Classificada: Renato Gomes Moreno EPP
Valor Total do Lote: R$ 42.874,50
Lotes 01 e 07 – Fracassado
COTA RESERVADA:
(Microempresa (ME) e Empresa de Pequeno Porte (EPP) qualificadas como tais, nos termos do art. 
3º da Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006.)
Lote nº 10 - Item nº 01:

Item Quant. Unid. Descrição
Valor 
Unitário 
em R$

Valor 
Total em 
R$

01 270 Kg

Pescado; pescada branca apresentação em filé, sem couro/
pele e sem espinha; congelado; limpo; com cor, cheiro 
e sabor próprios, sem manchas esverdeadas e parasitas; 
acondicionado em saco plástico transparente, embalado 
a vácuo, atóxico, pesando aproximadamente 150 g por 
unidade; embalado em caixa de papelão reforçado com 

rótulo, carimbo de inspeção, e suas condições deverão estar 
de acordo com a NTA-9 (Dec. 12.428/78) e (MA. 44/97) 
e o Decreto 30.691, de 29/03/52 revogado pelo Decreto 

n° 9.013/2017 e suas posteriores alterações; produto 
sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos 

administrativos determinados pela Secretaria da Agricultura; 
unidade deverá conferir se o produto está conforme nota 

técnica 19/09 – dpdc, emb. Deve constar peso liquido; (antes 
do congelamento) e o peso bruto após o congelamento.

Marca/Procedência: Rogério Soares da Silva Eireli EPP/
Belaris SIMB 23

R$ 20,90 R$ 
5.643,00

1ª Classificada: Belaris Alimentos Ltda. EPP
Valor Total do Lote: R$ 5.643,00
Lote nº 11 - Itens nº 01 ao 07:

Item Quant. Unid. Descrição
Valor 
Unitário 
em R$

Valor 
Total em 
R$

01 275 Kg

Lombo suíno em peça, resfriado, de primeira qualidade, 
limpo, sem ossos, sem pele, pouca gordura, isenta de aditivos 
ou substâncias estranhas ao produto, que sejam impróprias ao 
consumo e que alterem suas características naturais (físicas, 
químicas e organolépticas), inspecionadas pelo Ministério 
da Agricultura. Pesando em média de 3 a 5 kg cada peça. 

Embalagem primária: embaladas a vácuo; embalagem 
secundária: embalado em caixas de papelão reforçado. As 

condições deverão estar de acordo com o Decreto 12.486/78, 
Lei Estadual 8.208/92, CVS 05/13, Instrução Normativa 

22/05; Resolução RDC 12/01, RDC 259/02, Resolução 01/03 
e alterações posteriores; Produto sujeito a verificação no ato 
da entrega aos procedimentos administrativos determinados 

pelo Mapa e Anvisa.
Marca/Procedência: Frigoestrela S.A/ Estrela  SIF. 1079

R$ 13,00 R$ 
3.575,00
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02 7 Kg

Bacon suíno defumado, de primeira qualidade, em mantas, 
limpo, pouca gordura, pesando em média 4,5 kg cada peça, 
resfriadas, isentas de aditivos ou substâncias estranhas ao 

produto que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas 
características naturais (físicas, químicas e organolépticas) 
inspecionadas pelo Ministério da Agricultura. Embalagem 
primária: embaladas a vácuo. Marca/Procedência Juliatto 

Foggiatto Cia. Ltda/Juliatto SIF. 3150

R$ 16,00 R$ 112,00

03 7 Kg

Carne suína, tipo costela, com osso, em peça, fresca; 
embalagem primária: embaladas a vácuo, atóxico; suas 
condições deverão estar de acordo com a NTA-3 (Dec. 

12.486 de 20/10/78), (MA. 2244/97), (Lei 8.208/92 Port. 
1.210/06 SMS.G) e suas alterações, produto sujeito a 

verificação no ato da entrega. Número de registro no órgão 
competente.

Marca/Procedência: Frigoestrela S.A/ Estrela  SIF. 1079

R$ 14,00 R$ 98,00

04 6 Kg

Couro suíno fresco, limpo sem pelo, com característica 
própria; embalagem primária: embalados a vácuo, até 05 kg, 
devidamente lacrados e identificados. Número de registro no 

órgão competente.
Marca/Procedência: Frigoestrela S.A/ Estrela  SIF. 1079

R$ 8,50 R$ 51,00

05 7 Kg

Pé suíno fresco, limpo sem unhas e pelo, com característica 
própria; embalagem primária: embalados a vácuo, até 05 kg, 
devidamente lacrados e identificados. Número de registro no 

órgão competente.
Marca/Procedência: Frigoestrela S.A/ Estrela  SIF. 1079

R$ 11,00 R$ 77,00

06 5 Kg

Rabo suíno fresco, limpo, com característica própria; 
embalagem primária: embalados a vácuo, até 5 kg, 

devidamente lacrados e identificados. Número de registro no 
órgão competente.

Marca/Procedência: Frigoestrela S.A/ Estrela  SIF. 1079

R$ 14,00 R$ 70,00

07 150 Kg

Pernil suíno, de primeira qualidade, limpo, sem osso, 
pouca gordura, pesando em média de 3 a 5 kg cada peça; 

embalagem primária: embaladas a vácuo, isenta de aditivos 
ou substâncias estranhas ao produto, que sejam impróprias ao 
consumo e que alterem suas características naturais (físicas, 
químicas e organolépticas), inspecionadas pelo Ministério 

da Agricultura. Embalagem secundária: em caixa de papelão 
reforçada. Suas condições deverão estar de acordo com 
o Decreto 12.486/78, Lei Estadual 8208/92, CVS 05/13, 
Instrução Normativa 22/05; Resolução RDC 12/01, RDC 
259/02, Resolução 01/03 e alterações posteriores; produto 
sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos 

administrativos determinados pelo Mapa e Anvisa.
Marca/Procedência: Frigoestrela S.A/ Estrela  SIF. 1079

R$ 11,00 R$ 
1.650,00

1ª Classificada: Belaris Alimentos Ltda. EPP
Valor Total do Lote: R$ 5.633,00
Lote nº 12 - Item nº 01: Fracassado - Em consonância com o subitem 6.9.3 do Edital o Lote 12 – Cota 
Reservada foi adjudicado ao vencedor da Cota Principal.

Item Quant. Unid. Descrição
Valor 
Unitário 
em R$

Valor 
Total em 
R$

01 45 Kg

Bucho bovino, fatiado em tiras de 5 cm x 1 cm 
aproximadamente, resfriado, com características próprias, 

limpo, livre de parasitas, de qualquer substância contaminante. 
Embalagem primária: embalado a vácuo, pesando de 02 a 10 
kg; Embalagem secundária: em caixas de papelão reforçadas. 

Suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 
9.013/2017, Instrução Normativa 22/05, Portaria 304/96; 

RDC 12/01, RDC 259/02 e alterações posteriores; produto 
sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos 

administrativos determinados pelo Mapa e Anvisa
Marca/Procedência: Friburdog SISP. 0391

R$ 16,20 R$ 
729,00

1ª Classificada: Renato Gomes Moreno EPP
Valor Total do Lote: R$ 729,00
Lote nº 13 - Item nº 01:

Item Quant. Unid. Descrição
Valor 
Unitário 
em R$

Valor 
Total em 
R$

01 150 Kg

Carne seca/charque, carne bovina, de primeira qualidade, 
limpa, sem ossos, sem pele, pouca gordura, sem pelancas, 
com peso de 03 a 05 kg cada peça; embalagem primária: 

embaladas a vácuo, resfriadas, isentas de aditivos ou 
substâncias estranhas ao produto, que sejam impróprias ao 

consumo e que alterem suas características naturais (físicas, 
químicas e organolépticas), inspecionadas pelo Ministério 

da Agricultura; embalagem secundária: embaladas em 
caixas de papelão reforçadas. Suas condições deverão 

estar de acordo com a Instrução Normativa 06/01, Portaria 
368/97, Resolução RDC 12/01, RDC 259/02 e alterações 

posteriores; produto sujeito a verificações no ato da entrega 
aos procedimentos administrativos determinados pelo Mapa 

e Anvisa.
Marca/Procedência: Frigol SIF. 2583

R$ 22,50 R$ 
3.375,00

1ª Classificada: Renato Gomes Moreno EPP
Valor Total do Lote: R$ 3.375,00
Lote nº 14 - Item nº 01:

Item Quant. Unid. Descrição
Valor 
Unitário 
em R$

Valor 
Total em 
R$

01 175 Kg

Linguiça de frango, preparada com carne de frango, 
toucinho e condimentos; com aspecto normal, firme, sem 

umidade, não pegajosa; isenta de sujidades, parasitas e 
larvas; mantida em temperatura e refrigeração adequada; 

embalagem primária: embalado a vácuo; embalagem 
secundária: embaladas em caixa de papelão reforçadas; 

e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-05 
(Decreto 12.486 de 20/10/78), Instrução Normativa n° 4 de 

31/03/00, SDA, e suas posteriores alterações; produto sujeito 
a verificação no ato da entrega.

Marca/Procedência: Abatedouro de Aves Califórnia Ltda./
Gonzales SISP 0097

R$ 9,32 R$ 
1.631,00

1ª Classificada: Belaris Alimentos Ltda. EPP
Valor Total do Lote: R$ 1.631,00
Lote nº 16 - Itens nº 01 ao 03:

Item Quant. Unid. Descrição
Valor 
Unitário 
em R$

Valor 
Total em 
R$

01 745 Kg

Coxa e sobrecoxa de frango. O produto deverá estar de 
acordo com a NTA-3 e NTA-76 (Decreto 12.486 de 20/10/78) 
e MA. 2244/97, constando obrigatoriamente registro no sif/
dipoa/sisp; frango semi-processado; de primeira qualidade; 
coxa e sobrecoxa, partes inteiras, sem tempero, congelado, 
sem manchas e parasitas. Aparência: aspecto, cor, sabor e 
odor característicos; embalagem primária: acondicionado 

em saco plástico, atóxico, resistente, pesando entre 01 (um) 
kg ou 02 (dois) kg; embalagem secundária: caixa de papelão 

lacrada pesando entre 10 kg e 20 kg.
Marca/Procedência: Santa Cecília SISP 1514

R$ 6,45 R$ 
4.805,25

02 375 Kg

Filé de peito de frango. O produto deverá estar de acordo 
com a NTA-3 e NTA-76 (Decreto 12.486 de 20/10/78) e MA. 

2244/97, constando obrigatoriamente registro no sif/dipoa/
sisp; frango semi-processado; de primeira qualidade; peito; 

sem osso e sem pele; partes inteiras; sem tempero, congelado, 
sem manchas e parasitas. Aparência: aspecto, cor, sabor e 
odor característicos; embalagem primária: acondicionado 

em saco plástico; atóxico; resistente; pesando entre 01 (um) 
kg ou 02 (dois) kg; embalagem secundária: caixa de papelão 

lacrada pesando entre 10 kg e 20 kg.
Marca/Procedência: Santa Cecília SISP 1514

R$ 9,12 R$ 
3.420,00

03 575 Kg

Sobrecoxa desossada. O produto deverá estar de acordo 
com a NTA-3 e NTA-76 (Decreto 12.486 de 20/10/78) e 

MA. 2244/97, constando obrigatoriamente registro no sif/
dipoa/sisp; frango semi-processado; de primeira qualidade; 

sem osso; partes inteiras; sem tempero, congelado, sem 
manchas e parasitas. Aparência: aspecto, cor, sabor e odor 

característicos; embalagem primária: acondicionada em saco 
plástico; atóxico; resistente; pesando entre 01(um) kg ou 02 
(dois) kg. embalagem secundária: caixa de papelão lacrada 

pesando entre 10 kg e 20 kg. Marca/Procedência: Santa 
Cecília SISP 1514

R$ 10,55 R$ 
6.066,25

1ª Classificada: Renato Gomes Moreno EPP
Valor Total do Lote: R$ 14.291,50
Lotes 09 e 15 – Fracassado

NOTIFICAÇÃO DE ERRATA – DAE

Na publicação de 19/12/2019 - EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 064/2019
-Onde se lê:

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 064/2019

Processo Administrativo nº 6491/2019 - DAE
Pregão Presencial pelo Sistema de Registro de Preços nº 153/2019 – DAE...
Assinatura: 16/12/2019
Leia-se:

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 064/2019

Processo Administrativo nº 6491/2019 - DAE
Pregão Presencial pelo Sistema de Registro de Preços nº 153/2019 - DAE
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de diversos cortes de carne bovina, peixes, suínos, 
embutidos e aves, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital.
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru
Compromissária: Belaris Alimentos Ltda. EPP
COTA PRINCIPAL
Lote nº 02 - Item nº 01:
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Item Quant. Unid. Descrição
Valor 
Unitário 
em R$

01 810 Kg

Pescado; pescada branca apresentação em filé, sem couro/pele 
e sem espinha; congelado; limpo; com cor, cheiro e sabor próprios, 

sem manchas esverdeadas e parasitas; acondicionado em saco plástico 
transparente, embalado a vácuo, atóxico, pesando aproximadamente 

150 g por unidade; embalado em caixa de papelão reforçado com 
rótulo, carimbo de inspeção, e suas condições deverão estar de 

acordo com a NTA-9 (Dec. 12.428/78) e (MA. 44/97) e o Decreto 
30.691, de 29/03/52 revogado pelo Decreto n° 9.013/2017 e suas 

posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega 
aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria da 

Agricultura; unidade deverá conferir se o produto está conforme 
nota técnica 19/09 – dpdc, emb. Deve constar peso liquido; (antes do 

congelamento) e o peso bruto após o congelamento.
Marca/Procedência: Rogério Soares da Silva Eireli EPP/Belaris SIMB 

23

R$ 20,90

Lote nº 03 - Itens nº 01 ao 07:

Item Quant. Unid. Descrição
Valor 
Unitário 
em R$

01 825 Kg

Lombo suíno em peça, resfriado, de primeira qualidade, limpo, 
sem ossos, sem pele, pouca gordura, isenta de aditivos ou substâncias 
estranhas ao produto, que sejam impróprias ao consumo e que alterem 

suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas), 
inspecionadas pelo Ministério da Agricultura. Pesando em média 
de 3 a 5 kg cada peça. Embalagem primária: embaladas a vácuo; 

embalagem secundária: embalado em caixas de papelão reforçado. 
As condições deverão estar de acordo com o Decreto 12.486/78, Lei 

Estadual 8.208/92, CVS 05/13, Instrução Normativa 22/05; Resolução 
RDC 12/01, RDC 259/02, Resolução 01/03 e alterações posteriores; 
Produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos 

administrativos determinados pelo Mapa e Anvisa.
Marca/Procedência: Frigoestrela S.A/ Estrela  SIF. 1079

R$ 13,00

02 23 Kg

Bacon suíno defumado, de primeira qualidade, em mantas, limpo, 
pouca gordura, pesando em média 4,5 kg cada peça, resfriadas, 

isentas de aditivos ou substâncias estranhas ao produto que sejam 
impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais 

(físicas, químicas e organolépticas) inspecionadas pelo Ministério da 
Agricultura. Embalagem primária: embaladas a vácuo.

Marca/Procedência: Juliatto Foggiatto Cia. Ltda/Juliatto SIF. 3150 

R$ 16,00

03 23 Kg

Carne suína, tipo costela, com osso, em peça, fresca; embalagem 
primária: embaladas a vácuo, atóxico; suas condições deverão estar de 
acordo com a NTA-3 (Dec. 12.486 de 20/10/78), (MA. 2244/97), (Lei 
8.208/92 Port. 1.210/06 SMS.G) e suas alterações, produto sujeito a 

verificação no ato da entrega. Número de registro no órgão competente.
Marca/Procedência: Frigoestrela S.A/ Estrela  SIF. 1079

R$ 14,00

04 19 Kg

Couro suíno fresco, limpo sem pelo, com característica própria; 
embalagem primária: embalados a vácuo, até 05 kg, devidamente 
lacrados e identificados. Número de registro no órgão competente.

Marca/Procedência: Frigoestrela S.A/ Estrela  SIF. 1079

R$ 8,50

05 23 Kg

Pé suíno fresco, limpo sem unhas e pelo, com característica própria; 
embalagem primária: embalados a vácuo, até 05 kg, devidamente 
lacrados e identificados. Número de registro no órgão competente.

Marca/Procedência: Frigoestrela S.A/ Estrela  SIF. 1079

R$ 11,00

06 15 Kg

Rabo suíno fresco, limpo, com característica própria; embalagem 
primária: embalados a vácuo, até 5 kg, devidamente lacrados e 

identificados. Número de registro no órgão competente.
Marca/Procedência: Frigoestrela S.A/ Estrela  SIF. 1079

R$ 14,00

07 450 Kg

Pernil suíno, de primeira qualidade, limpo, sem osso, pouca gordura, 
pesando em média de 3 a 5 kg cada peça; embalagem primária: 
embaladas a vácuo, isenta de aditivos ou substâncias estranhas 
ao produto, que sejam impróprias ao consumo e que alterem 

suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas), 
inspecionadas pelo Ministério da Agricultura. Embalagem secundária: 
em caixa de papelão reforçada. Suas condições deverão estar de acordo 
com o Decreto 12.486/78, Lei Estadual 8208/92, CVS 05/13, Instrução 

Normativa 22/05; Resolução RDC 12/01, RDC 259/02, Resolução 
01/03 e alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da 
entrega aos procedimentos administrativos determinados pelo Mapa e 

Anvisa.
Marca/Procedência: Frigoestrela S.A/ Estrela  SIF. 1079

R$ 11,00

Lote nº 06 - Item nº 01:

Item Quant. Unid. Descrição
Valor 
Unitário 
em R$

01 525 Kg

Linguiça de frango, preparada com carne de frango, toucinho e 
condimentos; com aspecto normal, firme, sem umidade, não pegajosa; 

isenta de sujidades, parasitas e larvas; mantida em temperatura e 
refrigeração adequada; embalagem primária: embalado a vácuo; 

embalagem secundária: embaladas em caixa de papelão reforçadas; e 
suas condições deverão estar de acordo com a NTA-05 (Decreto 12.486 

de 20/10/78), Instrução Normativa n° 4 de 31/03/00, SDA, e suas 
posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega.
Marca/Procedência: Abatedouro de Aves Califórnia Ltda./Gonzales 

SISP 0097

R$ 9,32

COTA RESERVADA:
(Microempresa (ME) e Empresa de Pequeno Porte (EPP) qualificadas como tais, nos termos do art. 
3º da Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006.)
Lote nº 10 - Item nº 01:

Item Quant. Unid. Descrição
Valor 
Unitário 
em R$

01 270 Kg

Pescado; pescada branca apresentação em filé, sem couro/pele 
e sem espinha; congelado; limpo; com cor, cheiro e sabor próprios, 

sem manchas esverdeadas e parasitas; acondicionado em saco plástico 
transparente, embalado a vácuo, atóxico, pesando aproximadamente 

150 g por unidade; embalado em caixa de papelão reforçado com 
rótulo, carimbo de inspeção, e suas condições deverão estar de 

acordo com a NTA-9 (Dec. 12.428/78) e (MA. 44/97) e o Decreto 
30.691, de 29/03/52 revogado pelo Decreto n° 9.013/2017 e suas 

posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega 
aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria da 

Agricultura; unidade deverá conferir se o produto está conforme 
nota técnica 19/09 – dpdc, emb. Deve constar peso liquido; (antes do 

congelamento) e o peso bruto após o congelamento.
Marca/Procedência: Rogério Soares da Silva Eireli EPP/Belaris SIMB 

23

R$ 20,90

Lote nº 11 - Itens nº 01 ao 07:
Item Quant. Unid. Descrição Valor Unitário em R$

01 275 Kg

Lombo suíno em peça, resfriado, de primeira 
qualidade, limpo, sem ossos, sem pele, pouca 

gordura, isenta de aditivos ou substâncias estranhas 
ao produto, que sejam impróprias ao consumo e 
que alterem suas características naturais (físicas, 
químicas e organolépticas), inspecionadas pelo 

Ministério da Agricultura. Pesando em média de 3 a 
5 kg cada peça. Embalagem primária: embaladas a 
vácuo; embalagem secundária: embalado em caixas 
de papelão reforçado. As condições deverão estar 
de acordo com o Decreto 12.486/78, Lei Estadual 
8.208/92, CVS 05/13, Instrução Normativa 22/05; 
Resolução RDC 12/01, RDC 259/02, Resolução 
01/03 e alterações posteriores; Produto sujeito a 
verificação no ato da entrega aos procedimentos 

administrativos determinados pelo Mapa e Anvisa.
Marca/Procedência: Frigoestrela S.A/ Estrela  SIF. 

1079

R$ 13,00

02 7 Kg

Bacon suíno defumado, de primeira qualidade, 
em mantas, limpo, pouca gordura, pesando em 
média 4,5 kg cada peça, resfriadas, isentas de 
aditivos ou substâncias estranhas ao produto 

que sejam impróprias ao consumo e que alterem 
suas características naturais (físicas, químicas e 

organolépticas) inspecionadas pelo Ministério da 
Agricultura. Embalagem primária: embaladas a 

vácuo. Marca/Procedência Juliatto Foggiatto Cia. 
Ltda/Juliatto SIF. 3150

R$ 16,00

03 7 Kg

Carne suína, tipo costela, com osso, em peça, 
fresca; embalagem primária: embaladas a vácuo, 
atóxico; suas condições deverão estar de acordo 
com a NTA-3 (Dec. 12.486 de 20/10/78), (MA. 

2244/97), (Lei 8.208/92 Port. 1.210/06 SMS.G) e 
suas alterações, produto sujeito a verificação no ato 

da entrega. Número de registro no órgão competente.
Marca/Procedência: Frigoestrela S.A/ Estrela  SIF. 

1079

R$ 14,00

04 6 Kg

Couro suíno fresco, limpo sem pelo, com 
característica própria; embalagem primária: 

embalados a vácuo, até 05 kg, devidamente lacrados 
e identificados. Número de registro no órgão 

competente.
Marca/Procedência: Frigoestrela S.A/ Estrela  SIF. 

1079

R$ 8,50
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05 7 Kg

Pé suíno fresco, limpo sem unhas e pelo, com 
característica própria; embalagem primária: 

embalados a vácuo, até 05 kg, devidamente lacrados 
e identificados. Número de registro no órgão 

competente.
Marca/Procedência: Frigoestrela S.A/ Estrela  SIF. 

1079

R$ 11,00

06 5 Kg

Rabo suíno fresco, limpo, com característica 
própria; embalagem primária: embalados a vácuo, 

até 5 kg, devidamente lacrados e identificados. 
Número de registro no órgão competente.

Marca/Procedência: Frigoestrela S.A/ Estrela  SIF. 
1079

R$ 14,00

07 150 Kg

Pernil suíno, de primeira qualidade, limpo, sem 
osso, pouca gordura, pesando em média de 3 a 5 
kg cada peça; embalagem primária: embaladas a 
vácuo, isenta de aditivos ou substâncias estranhas 
ao produto, que sejam impróprias ao consumo e 
que alterem suas características naturais (físicas, 
químicas e organolépticas), inspecionadas pelo 

Ministério da Agricultura. Embalagem secundária: 
em caixa de papelão reforçada. Suas condições 

deverão estar de acordo com o Decreto 12.486/78, 
Lei Estadual 8208/92, CVS 05/13, Instrução 

Normativa 22/05; Resolução RDC 12/01, RDC 
259/02, Resolução 01/03 e alterações posteriores; 
produto sujeito a verificação no ato da entrega aos 
procedimentos administrativos determinados pelo 

Mapa e Anvisa.
Marca/Procedência: Frigoestrela S.A/ Estrela  SIF. 

1079

R$ 11,00

Lote nº 14 - Item nº 01:

Item Quant. Unid. Descrição
Valor 
Unitário 
em R$

01 175 Kg

Linguiça de frango, preparada com carne de frango, toucinho e 
condimentos; com aspecto normal, firme, sem umidade, não pegajosa; 

isenta de sujidades, parasitas e larvas; mantida em temperatura e 
refrigeração adequada; embalagem primária: embalado a vácuo; 

embalagem secundária: embaladas em caixa de papelão reforçadas; e 
suas condições deverão estar de acordo com a NTA-05 (Decreto 12.486 

de 20/10/78), Instrução Normativa n° 4 de 31/03/00, SDA, e suas 
posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega.
Marca/Procedência: Abatedouro de Aves Califórnia Ltda./Gonzales 

SISP 0097

R$ 9,32

Vigência da Ata de Registro de Preços: 06 (seis) meses
Assinatura: 16/12/2019

AVISO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO – DAE

Processo Administrativo nº 6707/2019 - DAE
Em cumprimento ao disposto no art. 26 da Lei Federal nº 8666/93 e ulteriores alterações, notificamos os 
interessados que o Departamento de Água e Esgoto de Bauru formalizará a contratação da empresa 
Ecolab Química Ltda., para aquisição de (100 toneladas) de Purate, em solução aquosa estabilizada, para 
tratamento de água, conforme especificações contidas no processo em epígrafe.
Valor Total: R$ 1.199.000,00 (um milhão, cento e noventa e nove mil reais).
Base legal: Art. 25, I da Lei Federal nº 8666/93 e ulteriores alterações. 

NOTIFICAÇÕES  DE HOMOLOGAÇÃO – DAE

Processo Administrativo nº 6769/2017 - DAE
Pregão Presencial nº 149/2019 - DAE
Objeto: Aquisição de ferramentas diversas, 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 20/12/2019 e seu 
objeto adjudicado conforme segue:
Lotes nº 01,03,04,05,06,07,10,14,17,18 e 19  – Fer-Max Ferramentas Ltda. EPP
Lotes nº 02,08,09,11,12,13,15,16,20 e 21 – Delta Comércio de Máquinas, Ferragens e Ferramentas 
Eireli ME 
Valor Total: R$ 22.302,74

Processo Administrativo nº 1871/2019 - DAE
Pregão Eletrônico nº 173/2019 - DAE
Objeto: Aquisição de adaptador para caixa d’água, cotovelo em ferro, luva em ferro, tubo de 
aço galvanizado, tê em ferro, união de ferro cônico, niple paralelo em ferro, válvula de retenção, 
adaptador storz, caixa para abrigo de mangueiras, chave para conexão de mangueira, esguicho jato 
regulável, mangueiras, redução giratória storz, registro globo, tampão cego, extintor de incêndio 
CO2, acionador manual de bomba de incêndio, central de alarme de incêndio, avisador sonoro, 
acionador manual de alarme de incêndio, placas de sinalização de emergência diversas, iluminação 
de emergência e fita antiderrapante, 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 18/12/2019 e seu 
objeto adjudicado conforme segue:

Lote nº 01  – Comercial Vanguardeira Eireli EPP
Lotes nº 02 e 05 – Itaca Eireli ME 
Lote nº 04 – Art Placas Comunicação Visual Ltda. ME 
Lotes nº 03 e 06 – Fracassado 
Valor Total: R$ 18.630,34

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 063/2019

Processo Administrativo nº 2831/2019 - DAE
Pregão Eletrônico pelo Sistema de Registro de Preços nº 147/2019 - DAE
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru
Compromissária: Saneade Comércio de Produtos de Saneamento Eireli EPP
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de tubo de PVC rígido, cor ocre, ponta e bolsa 
com anel de borracha tipo JEI ou JERI, com paredes maciças e lisas, conforme especificações contidas 
no Anexo I do Edital, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital.
Cota Principal:
Lote nº 02 – Itens nº 01 ao 04:

Item Quant. Unid. Descrição Valor Unitário 
em R$ 

01 375 barra

Tubo de PVC rígido, cor ocre, ponta e bolsa com anel de borracha 
tipo JEI ou JERI, com paredes maciças e lisas;

Dimensão: DN = 250 mm (10");
Aplicação: redes coletoras de esgoto;

Barras com 06 metros;
Normas: ABNT NBR 7362-1 e 7362-2

Marca/Modelo: Plastilit

R$ 270,00

02 23 barra

Tubo de PVC rígido, cor ocre, ponta e bolsa com anel de borracha 
tipo JEI ou JERI, com paredes maciças e lisas;

Dimensão: DN = 300 mm (12");
Aplicação: redes coletoras de esgoto;

Barras com 06 metros;
Normas: ABNT NBR 7362-1 e 7362-2

Marca/Modelo: Plastilit

R$ 455,00

03 15 barra

Tubo de PVC rígido, cor ocre, ponta e bolsa com anel de borracha 
tipo JEI ou JERI, com paredes maciças e lisas;

Dimensão: DN = 350 mm (14");
Aplicação: redes coletoras de esgoto;

Barras com 06 metros;
Normas: ABNT NBR 7362-1 e 7362-2

Marca/Modelo: Plastilit

R$ 580,00

04 8 barra

Tubo de PVC rígido, cor ocre, ponta e bolsa com anel de borracha 
tipo JEI ou JERI, com paredes maciças e lisas;

Dimensão: DN = 400 mm (16");
Aplicação: redes coletoras de esgoto;

Barras com 06 metros;
Normas: ABNT NBR 7362-1 e 7362-2

Marca/Modelo: Plastilit

R$ 891,00

Cota Reservada:
(Microempresa (ME) e Empresa de Pequeno Porte (EPP) qualificadas como tais, nos termos do art. 
3º da Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006.)
Lote nº 04 – Itens nº 01 ao 04:

Item Quant. Unid. Descrição Valor Unitário 
em R$ 

01 125 barra

Tubo de PVC rígido, cor ocre, ponta e bolsa com anel de borracha 
tipo JEI ou JERI, com paredes maciças e lisas;

Dimensão: DN = 250 mm (10");
Aplicação: redes coletoras de esgoto;

Barras com 06 metros;
Normas: ABNT NBR 7362-1 e 7362-2

Marca/Modelo: Plastilit

R$ 270,00

02 7 barra

Tubo de PVC rígido, cor ocre, ponta e bolsa com anel de borracha 
tipo JEI ou JERI, com paredes maciças e lisas;

Dimensão: DN = 300 mm (12");
Aplicação: redes coletoras de esgoto;

Barras com 06 metros;
Normas: ABNT NBR 7362-1 e 7362-2

Marca/Modelo: Plastilit

R$ 455,00

03 5 barra

Tubo de PVC rígido, cor ocre, ponta e bolsa com anel de borracha 
tipo JEI ou JERI, com paredes maciças e lisas;

Dimensão: DN = 350 mm (14");
Aplicação: redes coletoras de esgoto;

Barras com 06 metros;
Normas: ABNT NBR 7362-1 e 7362-2

Marca/Modelo: Plastilit

R$ 580,00

04 2 barra

Tubo de PVC rígido, cor ocre, ponta e bolsa com anel de borracha 
tipo JEI ou JERI, com paredes maciças e lisas;

Dimensão: DN = 400 mm (16");
Aplicação: redes coletoras de esgoto;

Barras com 06 metros;
Normas: ABNT NBR 7362-1 e 7362-2

Marca/Modelo: Plastilit

R$ 891,00

Vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses
Assinatura: 16/12/2019
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DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU/SP, COM O OBJETIVO EM 
CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 15 § 2º DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93, 

DISPONIBILIZAMOS ABAIXO:

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 004/2019

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.
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru
Compromissária: Cal Arco Íris Ltda.
Lote nº 01 - Item nº 01:
Item Quant. Unid. Descrição Valor Unitário em R$

01 160 Tonelada Cal Hidratada especial para tratamento de água
Marca: Arco Íris R$ 800,00

Vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses
Assinatura: 23/01/2019

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 005/2019

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.
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru
Compromissária: Caldas Química Indústria e Comércio Ltda. EPP
Lote nº 02 - Item nº 01:

Item Quant. Unid. Descrição Valor Unitário 
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

Vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses
Assinatura: 23/01/2019

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 028/2019

Processo Administrativo nº 1237/2019 - DAE
Pregão Eletrônico pelo Sistema de Registro de Preços nº 060/2019 - DAE
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de óleo de soja e óleo de girassol, conforme 
especificações contidas no Anexo I do Edital.
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru
Compromissária: Nori Distribuidora de Produtos Alimentícios Eireli EPP
Lote nº 01 – Item nº 01:

Item Quant. Unid. Descrição Valor Unitário 
em R$

01 3760 Unid

Óleo Vegetal de Soja, refinado, 100% natural, comestível, 
isento de ranço e outras características indesejáveis; 

deverá apresentar teores de vitamina E, 0% de gordura 
trans. Embalagem primária: Tipo Pet de 900 ml, intacta, 

resistente, transparente, atóxicos, sem amassamento 
e vazamento, data de fabricação e validade indelével. 

Embalagem secundária: embalado em caixa de papelão, 
reforçada e resistente, constando data de fabricação e 

validade, número do lote, contendo 20 frascos. Deverá 
estar de acordo com a resolução RDC n° 270/05, RDC n° 

259/02, RDC n° 360/03 e alterações posteriores.
Marca: Vila Velha

R$ 3,68

Lote nº 02 – Item nº 01:

Item Quant. Unid. Descrição
Valor 
Unitário 
em R$

01 600 Unid

Óleo de Girassol. Ingredientes: óleo comestível composto de óleo 
de semente de girassol, isento de oxidação, sujidades e materiais 
estranhos; deverá apresentar aspecto, cheiro, sabor e cor próprios 

do produto, ser isento de ranço e outras características indesejáveis. 
Embalagem primária: frasco de 900 ml, lacrado, intacto, resistente, 

transparentes, atóxicos, sem amassamento e vazamento. Embalagem 
secundária: em caixas de papelão, reforçadas e resistentes, contendo 

20 frascos. O produto deverá estar de acordo com a resolução RDC n° 
270/05, RDC 259/02, RDC 360/13 e alterações posteriores.

Marca: Salada

R$ 6,00

Vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses
Assinatura: 25/06/2019

SERVIÇO DE RECEITA

DEFERIDOS:
Processo Interessado(s) Assunto

6937/2015 Dulcineia de Oliveira Análise de Vazamento – Recurso

2625/2017 Creche Berçario Ernesto Quaggio 
Jardim Niceia

Redução de 70%, conforme Lei 3560/1993 e 
Decreto 6792/1993

8274/2017 Eduardo Cosmo do Nascimento 
Lima

Revisão dos valores de juros de parcelamento 
administrativo

6818/2018 Alzira de Melo Madureira Análise de Vazamento
334/2019 Sidnei Jurado Parra Solicitação de Transferência de débito
6864/2019 Thiago Roberto Garnica Análise de Vazamento
7063/2019 Ivani de Oliveira Rodrigues Análise de Conta/Vazamento
7501/2019 Rosangela Oliveira da Silva Barion Análise de Vazamento
7797/2019 Jose Kallas Rodrigues Junior Análise de Vazamento
7802/2019 Leila Regina Dota de Souza Análise de Vazamento
7871/2019 Carla Martins Lima Análise de Vazamento
8016/2019 Neuza Ilva Acosta Carraro Análise de Vazamento
8208/2019 Claudia de Souza Análise deVazamento
8251/2019 Claudio de Almeida Imaizumi Análise de Vazamento
8407/2019 Marcio Ferreira da Costa Análise de Conta/Vazamento
8451/2019 Jose Toshiharo Miyasato Análise de Vazamento
8863/2019 Nelson Henrique Ribeiro de Barros Alteração cadastral
9401/2019 Jaqueline Guedes Chagas Solicitação de Transferência de débito

INDEFERIDOS:
Processo Interessado(s) Assunto

3260/2017 Edson dos Santos Novais Solicitação de envio de parcelamento em guias 
avulsas

4144/2017 Paulo Nunes Recurso – Auto de infração
4258/2018 Cícero Pereira Recurso – Auto de infração
4831/2018 Silvana Rocha da Costa Recurso – Auto de infração
4920/2018 Rodrigo Araujo Barbosa Recurso – Auto de infração
5235/2018 Sildemiro Gomes Recurso – Auto de infração
5317/2018 Marco Antonio Cardoso da Silva Recurso – Auto de infração
6221/2018 Hebe Cristina Rodrigues Lopes Recurso – Auto de infração
6278/2018 Leila da Costa Camargo Recurso – Auto de infração
6410/2018 Silvia Rosa dos Santos Recurso – Auto de infração
6412/2018 Alex Barbosa Santos Recurso – Auto de infração
6475/2018 Aparecida de Fatima B C Silvestre Recurso – Auto de infração
6574/2018 Paulo Sérgio Malinosqui Recurso – Auto de infração

7256/2018 Paula Cristina Marquezim 
Alexandre Recurso – Auto de infração

7272/2018 Roberta Gonçalves da Silva Recurso – Auto de infração
1828/2019 Diego Chiavelli da Silva Análise de Vazamento
1901/2019 Jair Saraiva Recurso – Auto de infração
8059/2019 Andre Rocha Bento Análise de Conta/Vazamento
8137/2019 Priscila Ferreira de Carvalho Análise de Conta/Vazamento Recurso
8149/2019 Mauro Limão Recurso – Auto de infração

9271/2019 Associação Moradores Parque 
Roosevelt Religação

PARCIALMENTE DEFERIDOS:

Processo Interessado(s) Assunto

6840/2015 Wilson Ferreira Lima Junior Alterado apenas o campo compromissário

667/2017 Idomeu Alves de Oliveira Junior Solicitação de Alteração Cadastral

1562/2018 Ailton Jorge Genaro Angelo Joaquini Neto Análise de Vazamento

8284/2018 Marinez Gomes da Cunha Análise de Conta/Vazamento

5961/2019 Juliana Cristina Nogueira Alterado apenas o campo compromissário

8769/2019 Fabio Albuquerque Hamilton Alterado apenas o campo compromissário

NOTIFICAÇÃO DE DEBITOS
Em atendimento à Resolução DAE nº 21/2009 – artigo 3º, NOTIFICAMOS os responsáveis pelos imóveis 
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:

Inscrição Processo Ano

4735500-17 7429 2007

3806668-42 102 2008

5940025-80 9064 2008

3863114-41 1015 2009

4.968.630-71 492 2011
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4947720-14 10314 2012

5026137-98 10803 2012

4998931-87 14840 2012

5475492-25 633 2013

2329401-14 839 2013

3850008-21 2379 2013

3552101-13 2655 2013

5228504-61 3067 2013

5348800-52 3125 2013

3808572-71 3170 2013

5144350-12 5431 2013

1084500-94 6411 2013

4471900-21 7446 2013

4406766-89 7751 2013

3.965.394-15 7845 2013

5601750-14 931 2014

5600278-25 2299 2014

3431300-85 4272 2014

4408916-55 891 2015

5231453-46 3801 2015

4088400-91 2788 2016

2123200-99 4347 2016

5026700-89 1630 2017

3244940-98 2390 2017

4426360-29 3526 2017

4880110-26 4987 2017

5341849-12 3426 2018

4767100-12 3437 2018

3.243.396-16 8898 2018

3.574.801-67 334 2019

3850050-33 1244 2019

3800577-49 1301 2019

4439400-64 1622 2019

3243387-12 1704 2019

3111302-46 1726 2019

3.022.701-84 1786 2019

2264000-35 1799 2019

4.686.900-14 7391 2019

2.515.140-20 9401 2019

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(s) Documento a ser apresentado
6842/2015 ( 
4787/2017 )

Gilberto Gonzaga da 
Cruz

Declaração informando que não está cobrando os débitos 
judicialmente

3309/2018
Sandra Maria Barbosa 

Bertoche

Comprovantes de pagamento das referências 03/2017 a 
04/2018 e informar os dados bancários para prosseguimento 

da análise de restituição

2021/2019 Clovis Costa Mattos
Contrato formalizado com a construtora do imóvel, com 

firmas reconhecidas

5691/2019
Creche Anjinhos de 

Maria – Cantinho Inciano

- Cópia do Alvará de Funcionamento em vigência – Emitido 
pela SEPLAN - Cópia da Certidão de Regularidade Fiscal 

Municipal (todos em vigência)

EMDURB - Empresa Municipal de 
Desenvolvimento Urbano e Rural

Elizeu Eclair Teixeira Borges
Presidente

NOTIFICAÇÃO VEÍCULO ABANDONADO
A Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru – EMDURB, NOTIFICA  o Sr. 
Proprietário:
- Veículo marca GM, modelo, MONZA SL/E, de placas CLF 9415, que encontra-se estacionado na rua 
Santos Dumont, quarteirão 17, Jd. Bela Vista, neste Município.
- Veículo marca VW, modelo VOYAGE PLUS, de placas BGC 9937, que encontra-se estacionado na rua 
Carlos Linares Roda, quarteirão 04, Vl. Quinta da Bela Olinda, neste Município.
- Veículo marca FORD, modelo ESCORT, de placas BPV 7812, e Veículo marca FORD, modelo 
ROYALE,  de placas HUD 7646, ambos encontram-se estacionados na rua Ryowa Hokama, quarteirão 3, 
Vl. Quinta da Bela Olinda, neste Município, para que proceda a remoção do mesmo ou apresente defesa, 
no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de multa e apreensão do veículo, conforme disposto na Lei 
6.404/2013 e Dec. 12.258/2013.
Bauru, 21 de Dezembro de 2019.
- EMDURB NOTIFICA NOVAMENTE O COMPRADOR DO VEÍCULO:
- Veículo marca FORD, modelo FIESTA, de placas GUQ 8312, que encontra-se estacionado na rua 
Wirton Pinto dos Santos, quarteirão 02, Santa Therezinha, neste Município.
- Veículo marca FORD, modelo F 75, de placas BJE 9849,  que encontra-se estacionado na rua Travessa 
Oscar Seabra, quarteirão 01, Vl Seabra, neste Município, para que proceda a remoção do mesmo ou 
apresente defesa, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de multa e apreensão do veículo, conforme 
disposto na Lei 6.404/2013 e Dec. 12.258/2013.
Bauru, 21 de Dezembro de 2019.
Presidente da EMDURB.

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO  Nº 004/2019 - PROCESSO 
Nº 8070/2019
A Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru – EMDURB torna público e para 
conhecimento dos interessados que fará licitação. Objeto:  AQUISIÇÃO de Equipamentos de Proteção 
Individual – E.P.I. Data do recebimento das propostas: até às 9h do dia 10/01/20. Abertura da Sessão: 
10/01/20 às 9h. O edital está disponível no site da EMDURB: www.emdurb.com.br, informações sobre o 
edital na Praça João Paulo II s/nº, Jd. Santana – Bauru – SP, piso superior, setor de compras das 8h às 12h 
e das 13h às 17 h, no e-mail: martasouza@emdurb.com.br, pelo Fone (0xx14) 3233-9040 ou através do 
site www.bec.sp.gov.br - Oferta de Compra: 820902801002019OC00018, onde se realizará a sessão de 
pregão eletrônico, com os licitantes devidamente credenciados.
Bauru, 21 de dezembro de 2019.
Comissão de Licitação.

EXTRATO DO 1º ADITIVO DO CONTRATO Nº 022/2018
Processo nº 8856/2018 – Inexigibilidade de Licitação, Art. 25, da Lei Federal 8666/93..
Contratante: EMDURB
Contratada: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL.
Objeto: Acordam em celebrar o presente Aditamento ao Contrato de Compartilhamento de Infraestrutura 
de Rede (“Contrato”) assinado pelas partes em 30/11/2018, mediante as condições estabelecidas a seguir: 
O prazo de vigência, Item 5.1 – da Cláusula quinta do Contrato, fica prorrogado por mais 1 (um) ano, tendo 
início em 01/12/2019 e término em 30/11/2020, podendo ser prorrogado por iguais períodos, mediante 
celebração de termos aditivos, observada a limitação legal. As PARTES acordam que o preço unitário do 
PONTO DE FIXAÇÃO corresponde à R$ 6,87 (seis reais e oitenta e sete centavos), a partir de 01/12/2019, 
referente à ocupação de 411 (quatrocentos e onze) pontos de fixação. O contrato sofrerá o reajuste sempre 
pela variação acumulada do IPCA, ou em caso de sua extinção, pelo índice fixado pelo Governo Federal 
para o mesmo fim, ou outro índice a ser acordado oportunamente entre as PARTES. Ficam ratificadas todas 
as demais cláusulas e condições do contrato original, em tudo que não contradisser o estipulado no presente 
aditamento. Valor Mensal: R$ 2.823,57 (Dois mil oitocentos e vinte três reais e cinquenta e sete centavos). 
Valor Total para 12 meses: R$ 33.882,84 (Trinta e três mil oitocentos e oitenta e dois reais e oitenta e quatro 
centavos). Fica pactuado entre as partes que as demais cláusulas constantes no contrato em epígrafe, que 
não foram atingidas por este aditivo, permanecem em pleno vigor.
Assinatura: 30/11/2019.
Bauru, 21 de dezembro de 2019.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DO 1º ADITIVO A O TERMO DE PERMISSÃO DE USO Nº 005/2018
Processo nº 686/2014 – Chamamento Público nº 01/2014 – Proc. Credenciamento nº 5221/2018
Permitente: EMDURB – Permissionária: EXPRESSO DE PRATA LTDA.
Objeto: A PERMITENTE e a PERMISSIONÁRIA, no intuito de otimizar os serviços realizados pelo setor 
Financeiro da EMDURB quanto ao repasse das Tarifas de Embarque, ADITAM o termo de permissão 
supramencionado, inserindo neste a cláusula 8.3.1.1 e 8.3.1.2, que passa a vigorar com a seguinte redação: 
“8.3.1.1 – As Tarifas de Embarque recebidas entre os dias 11 (onze) a 25 (vinte e cinco) de cada mês, 
o pagamento será efetuado impreterivelmente no dia 05 (cinco) do mês subsequente ao recebimento, as 
Tarifas de Embarque recebidas entre os dias 26 (vinte e seis) a 10 (dez) do mês seguinte, o pagamento será 
efetuado à EMDURB impreterivelmente no dia 20 (vinte) de cada mês, sendo que tais valores deverão ser 
repassados através do pagamento do boleto que será emitido pela EMDURB.” “8.3.1.2 – As empresas de 
transporte de passageiros fornecerão à EMDURB, relatórios para conferência dos valores das tarifas de 
embarque, devendo conter nestes todos os embarques dos passageiros no Terminal Rodoviário de Bauru, de 
acordo com o período solicitado pelo funcionário da EMDURB.” As alterações retromencionadas entrarão 
em vigor a partir da data de assinatura deste instrumento.
Assinatura: 16/12/2019.
Bauru, 21 de dezembro de 2019.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 060036
Processo nº 3915/19-Registro de Preço nº 033/19
Contratante: EMDURB
Compromissaria: REDE LK DE POSTOS LTDA
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Objeto: 6000 L Óleo diesel
Valor Total: R$ 20.982,00
Condições de Pagamento: 10º dia útil emissão nf
Assinatura: 04/12/2019
Bauru, 21 de Dezembro de 2019
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 060037
Processo nº 3915/19-Registro de Preço  nº  033/19
Contratante: EMDURB
Compromissaria: GRAMINHA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
Objeto: 5500 l Diesel S-10
Valor Total: R$ 19.904,50
Condições de Pagamento: 10º dia útil emissão nf
Assinatura: 04/12/2019
Bauru, 21 de Dezembro de 2019
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 060038
Processo nº 3915/19-Registro de Preço  nº 033/19
Contratante: EMDURB
Compromissaria: GRAMINHA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
Objeto: 300 L Diesel S-10
Valor Total: R$  1.085,70
Condições de Pagamento: 10º dia útil emissão nf
Assinatura: 04/12/2019
Bauru, 21 de Dezembro de 2019
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 060039
Processo nº 3915/19-Registro de Preço  nº 033/19
Contratante: EMDURB
Compromissaria: REDE LK DE POSTOS LTDA
Objeto: 300 L Óleo diesel
Valor Total: R$ 1.049,10
Condições de Pagamento: 10º dia útil emissão nf
Assinatura: 04/12/2019
Bauru, 21 de Dezembro de 2019
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 060040
Processo nº 3915/19-Registro de Preço  nº 033/19
Contratante: EMDURB
Compromissaria: E.A. TUSCHI COMBUSTÍVEIS
Objeto: 310 L Gasolina
Valor Total: R$ 1.252,71
Condições de Pagamento: 10º dia útil emissão nf
Assinatura: 04/12/2019
Bauru, 21 de Dezembro de 2019
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 060041
Processo nº 3915/19-Registro de Preço  nº 033/19
Contratante: EMDURB
Compromissaria: E.A. TUSCHI COMBUSTÍVEIS
Objeto: 250 L Álcool (combustível)
Valor Total: R$ 677,00
Condições de Pagamento: 10º dia útil emissão nf
Assinatura: 04/12/2019
Bauru, 21 de Dezembro de 2019
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 060042
Processo nº 9072/18-Registro de Preço  nº 074/18
Contratante: EMDURB
Compromissaria: VINICIUS AGUIAR 05227858918
Objeto: 160 L Óleo GL 5 – 140 p/ câmbio e diferencial, 160 L Óleo SAE 90 p/ câmbio e diferencial
Valor Total: R$ 2.952,00
Condições de Pagamento: 30 dias da emissão da nota fiscal
Assinatura: 04/12/2019
Bauru, 21 de Dezembro de 2019
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 060043
Processo nº 9072/18-Registro de Preço  nº 074/18
Contratante: EMDURB
Compromissaria: JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI EPP
Objeto: 1000 L Óleo de motor 15W40 API CI 4

Valor Total: R$ 8.740,00
Condições de Pagamento: 30 dias da emissão da nota fiscal
Assinatura: 04/12/2019
Bauru, 21 de Dezembro de 2019
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 060044
Processo nº 3793/19-Registro de Preço  nº 024/19
Contratante: EMDURB
Compromissaria: FERRARINI COM. DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA EPP
Objeto: 01 UN Cabeçote do motor
Valor Total: R$ 6.942,27
Condições de Pagamento: 30 dias da emissão da nota fiscal
Assinatura: 09/12/2019
Bauru, 21 de Dezembro de 2019
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 060046
Processo nº 0780/19-Inexigibilidade
Contratante: EMDURB
Compromissaria: VAT VIAÇÃO ADAMANTINA DE TRANSPORTES LTDA
Objeto: 40 UN Passe urbano vale transporte Pederneiras
Valor Total: R$ 270,00
Condições de Pagamento: A vista
Assinatura: 09/12/2019
Bauru, 21 de Dezembro de 2019
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 060048
Processo nº 7056/18-Registro de Preço   nº 063/18
Contratante: EMDURB
Compromissaria: DALSON COM. DE EQUIP. DE SEG. E FERRAMENTAS EIRELI
Objeto: 10 LT1L  Protetor solar c/ repelente
Valor Total: R$ 870,00
Condições de Pagamento: 30 dias da emissão da nota fiscal
Assinatura: 09/12/2019
Bauru, 21 de Dezembro de 2019
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 060049
Processo nº 7056/18-Registro de Preço  nº 063/18
Contratante: EMDURB
Compromissaria: DALSON COM. DE EQUIP. DE SEG. E FERRAMENTAS EIRELI
Objeto: 80 UN Boné tipo árabe  cor azul royal
Valor Total: R$ 480,00
Condições de Pagamento: 30 dias da emissão da nota fiscal
Assinatura: 09/12/2019
Bauru, 21 de Dezembro de 2019
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 060050
Processo nº 7056/18-Registro de Preço  nº 063/18
Contratante: EMDURB
Compromissaria: DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME
Objeto: 50 PAR Luva de vaqueta de couro
Valor Total: R$ 414,00
Condições de Pagamento: 30 dias da emissão da nota fiscal
Assinatura: 09/12/2019
Bauru, 21 de Dezembro de 2019
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 060051
Processo nº 7385/18-Registro de Preço  nº 065/18
Contratante: EMDURB
Compromissaria: LABORATÓRIO BAURU DE PATOLOGIA CLINICA
Objeto: 02 MO Exame laboratorial grupo 11, 05 MO Exame laboratorial grupo 12, 02 MO Exame 
laboratorial grupo 13, 02 MO Exame laboratorial grupo 14, 02 MO Exame laboratorial grupo 15
Valor Total: R$ 626,80
Condições de Pagamento: 10° dia útil emissão nf
Assinatura: 09/12/2019
Bauru, 21 de Dezembro de 2019
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 060052
Processo nº 7066/18-Registro de Preço  nº 068/18
Contratante: EMDURB
Compromissaria: ELETRIFICAR COM. FER. FERR. E PROD. MAN. LTDA ME
Objeto: 10 UN Forcado reto com cabo, 05 UN Enxadão c/ cabo, 05 UN Facão 18” cabo medeira c/ bainha
Valor Total: R$ 622,25
Condições de Pagamento: 30 dias da emissão da nota fiscal
Assinatura: 09/12/2019
Bauru, 21 de Dezembro de 2019
Presidente da EMDURB
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EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 060053
Processo nº 7066/18-Registro de Preço  nº 068/18
Contratante: EMDURB
Compromissaria: AMÉRICA CLEAN COM. DE PROD. DE LIMP. E DESC. LTDA ME
Objeto: 60 UN Vassoura de nylon com cerdas, 40 UN Vassoura metálica regulável 22 dentes
Valor Total: R$ 1.247,00
Condições de Pagamento: 30 dias da emissão da nota fiscal
Assinatura: 09/12/2019
Bauru, 21 de Dezembro de 2019
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 060054
Processo nº 7066/18-Registro de Preço  nº 068/18
Contratante: EMDURB
Compromissaria: FER-MAX FERRAMENTAS LTDA EPP
Objeto: 30 UN Enxada tipo larga 2.1/2” LB c/ peso 1,100 KG, 50 UN Cabo de enxada 1,70 mts (caipira), 
05 UN Carrinho de pedreiro c/ roda maciça, 10 UN Foice c/ cabo
Valor Total: R$ 2.339,15
Condições de Pagamento: 30 dias da emissão da nota fiscal
Assinatura: 09/12/2019
Bauru, 21 de Dezembro de 2019
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 060055
Processo nº 7066/18-Registro de Preço  nº 068/18
Contratante: EMDURB
Compromissaria: FER-MAX FERRAMENTAS LTDA EPP
Objeto: 20 UN Cinto para roçadeira costal
Valor Total: R$ 1.632,00
Condições de Pagamento: 30 dias da emissão da nota fiscal
Assinatura: 09/12/2019
Bauru, 21 de Dezembro de 2019
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 060056
Processo nº 5870/19-Registro de Preço  nº 039/19
Contratante: EMDURB
Compromissaria: DELTA COM. DE MÁQUINAS FERRAG. E FERRAM. EIRELI EPP
Objeto: 100 RL Fita zebrada laranja/branca (rolo c/ 200 mts)
Valor Total: R$ 1.100,00
Condições de Pagamento: 30 dias da emissão da nota fiscal
Assinatura: 09/12/2019
Bauru, 21 de Dezembro de 2019
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 060070
Processo nº 3915/19-Registro de Preço  nº 033/19
Contratante: EMDURB
Compromissaria: E.A. TUSCHI COMBUSTÍVEIS
Objeto: 100 L Gasolina
Valor Total: R$ 413,70
Condições de Pagamento: 10º dia útil emissão nf
Assinatura: 10/12/2019
Bauru, 21 de Dezembro de 2019
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 060071
Processo nº 3915/19-Registro de Preço  nº 033/19
Contratante: EMDURB
Compromissaria: E.A. TUSCHI COMBUSTÍVEIS
Objeto: 840 L Gasolina
Valor Total: R$ 2.647,68
Condições de Pagamento: 10º dia útil emissão nf
Assinatura: 10/12/2019
Bauru, 21 de Dezembro de 2019
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 060072
Processo nº 3915/19-Registro de Preço  nº 033/19
Contratante: EMDURB
Compromissaria: E.A. TUSCHI COMBUSTÍVEIS
Objeto: 800 L Álcool (combustível)
Valor Total: R$ 2.228,80
Condições de Pagamento: 10º dia útil emissão nf
Assinatura: 10/12/2019
Bauru, 21 de Dezembro de 2019
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 060073
Processo nº 3915/19-Registro de Preço  nº 033/19
Contratante: EMDURB
Compromissaria: GRAMINHA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
Objeto: 2000 L Diesel S-10
Valor Total: R$ 7.356,00
Condições de Pagamento: 10º dia útil emissão nf
Assinatura: 10/12/2019
Bauru, 21 de Dezembro de 2019
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 060074
Processo nº 3915/19-Registro de Preço  nº 033/19
Contratante: EMDURB
Compromissaria: GRAMINHA COMÉRCIO DE  COMBUSTÍVEIS LTDA
Objeto: 9500 Diesel S-10
Valor Total: R$ 34.941,00
Condições de Pagamento: 10º dia útil emissão nf
Assinatura: 10/12/2019
Bauru, 21 de Dezembro de 2019
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 060075
Processo nº 3915/19-Registro de Preço  nº 033/19
Contratante: EMDURB
Compromissaria: REDE LK DE POSTOS LTDA
Objeto: 5600 Óleo diesel
Valor Total: R$ 19.801,60
Condições de Pagamento: 10º dia útil emissão nf
Assinatura: 10/12/2019
Bauru, 21 de Dezembro de 2019
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 060076
Processo nº 6429/19-Dispensa de Licitação
Contratante: EMDURB
Compromissaria: CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAG. S/A
Objeto: 01 MO Pedágios
Valor Total: R$ 17.453,57
Condições de Pagamento: Dia fixo
Assinatura: 11/12/2019
Bauru, 21 de Dezembro de 2019
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 060079
Processo nº 0758/19-Registro de Preço  nº 007/19
Contratante: EMDURB
Compromissaria: ISMAEL TEIXEIRA DE GODOI ME
Objeto: 34 MO Serviço de borracharia
Valor Total: R$ 1.145,80
Condições de Pagamento: 10º dia útil emissão nf
Assinatura: 12/12/2019
Bauru, 21 de Dezembro de 2019
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 060080
Processo nº 0758/19-Registro de Preço  nº 007/19
Contratante: EMDURB
Compromissaria: ISMAEL TEIXEIRA DE GODOI ME
Objeto: 38 MO Serviço de borracharia
Valor Total: R$ 2.551,30
Condições de Pagamento: 10º dia útil emissão nf
Assinatura: 12/12/2019
Bauru, 21 de Dezembro de 2019
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 060081
Processo nº 0758/19-Registro de Preço  nº 007/19
Contratante: EMDURB
Compromissaria: ISMAEL TEIXEIRA DE GODOI ME
Objeto: 48 MO Serviço de borracharia
Valor Total: R$ 1.656,75
Condições de Pagamento: 10º dia útil emissão nf
Assinatura: 12/12/2019
Bauru, 21 de Dezembro de 2019
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 060082
Processo nº 0758/19-Registro de Preço  nº 007/19
Contratante: EMDURB
Compromissaria: ISMAEL TEIXEIRA DE GODOI ME
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Objeto: 24 MO Serviço de borracharia
Valor Total: R$ 1.136,10
Condições de Pagamento: 10º dia útil emissão nf
Assinatura: 12/12/2019
Bauru, 21 de Dezembro de 2019
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 060083
Processo nº 7056/18-Registro de Preço  nº 063/18
Contratante: EMDURB
Compromissaria: R. DE O. SANTIL EPI EPP
Objeto: 1500 PAR Luva nylon
Valor Total: R$ 3.660,00
Condições de Pagamento: 30 dias da emissão da nota fiscal
Assinatura: 12/12/2019
Bauru, 21 de Dezembro de 2019
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 060084
Processo nº 7385/18-Registro de Preço  nº 065/18
Contratante: EMDURB
Compromissaria: LABORATÓRIO SOBRINHO LTDA
Objeto: 01 MO Exame laboratorial grupo 16
Valor Total: R$ 180,00
Condições de Pagamento: 10º dia útil emissão nf
Assinatura: 12/12/2019
Bauru, 21 de Dezembro de 2019
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 060088
Processo nº 3793/19-Registro de Preço  nº 024/19
Contratante: EMDURB
Compromissaria: MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMP. E EXP. EPP
Objeto: 02 UN Bico injetor, 01 UN Embreagem completa 500056276, 01 UN Rolamento de esferas, 01 UN  
Eixo da embreagem 503101153, 01 UN  Eixo da embreagem 503101154, 01 UN Pino cilindrico
Valor Total: R$ 4.963,02
Condições de Pagamento: 30 dias da emissão da nota fiscal
Assinatura: 12/12/2019
Bauru, 21 de Dezembro de 2019
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 060089
Processo nº 3793/19-Registro de Preço  nº 024/19
Contratante: EMDURB
Compromissaria: MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMP. E EXP. EPP
Objeto: 02 JG Pastilhas de freio dianteira, 02 JG Pastilhas de freio traseira
Valor Total: R$ 1.259,30
Condições de Pagamento: 30 dias da emissão da nota fiscal
Assinatura: 12/12/2019
Bauru, 21 de Dezembro de 2019
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 060090
Processo nº 3793/19-Registro de Preço  nº 024/19
Contratante: EMDURB
Compromissaria: AUTODIESEL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA EPP
Objeto: 01 PÇ Puxador capô, 01 U N Cabo do capô
Valor Total: R$ 84,99
Condições de Pagamento: 30 dias da emissão da nota fiscal
Assinatura: 12/12/2019
Bauru, 21 de Dezembro de 2019
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 060091
Processo nº 3793/19-Registro de Preço  nº 024/19
Contratante: EMDURB
Compromissaria: TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPEÇAS LTDA EPP
Objeto: 01 UN Bomba de combust. flex, 01 UN Filtro combustível universal
Valor Total: R$  272,01
Condições de Pagamento: 30 dias da emissão da nota fiscal
Assinatura: 12/12/2019
Bauru, 21 de Dezembro de 2019
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 060092
Processo nº 3793/19-Registro de Preço  nº 024/19
Contratante: EMDURB
Compromissaria: TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPEÇAS LTDA EPP
Objeto: 01 JG Jogo de pastilha do freio dianteiro, 02 UN Disco de freio dianteiro veículos, 01 UN silencioso 
intermediário, 01 PÇ Anel vedação, 01 UN  Junta escapamento
Valor Total: R$ 675,18

Condições de Pagamento: 30 dias da emissão da nota fiscal
Assinatura: 12/12/2019
Bauru, 21 de Dezembro de 2019
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 060094
Processo nº 5876/14-Convênio  nº 001/15
Contratante: EMDURB
Compromissaria: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA PROMOÇÃO SOCIAL
Objeto: 01 MO Contrato especial de menor
Valor Total: R$ 230,64
Condições de Pagamento: Dia fixo
Assinatura: 12/12/2019
Bauru, 21 de Dezembro de 2019
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 060095
Processo nº 0662/18-Inexigibilidade
Contratante: EMDURB
Compromissaria: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
Objeto: 01 MO Serviço de postagem (multas)
Valor Total: R$ 22.301,23
Condições de Pagamento: Dia fixo
Assinatura: 12/12/2019
Bauru, 21 de Dezembro de 2019
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 060096
Processo nº 0662/18-Inexigibilidade
Contratante: EMDURB
Compromissaria: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
Objeto: 01 MO Serviço de postagem
Valor Total: R$ 876,99
Condições de Pagamento: Dia fixo
Assinatura: 12/12/2019
Bauru, 21 de Dezembro de 2019
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 060122
Processo nº 3915/19-Registro de Preço  nº 033/19
Contratante: EMDURB
Compromissaria: GRAMINHA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
Objeto: 300 L Diesel S-10
Valor Total: R$ 1.103,40
Condições de Pagamento: 10º dia útil emissão nf
Assinatura: 12/12/2019
Bauru, 21 de Dezembro de 2019
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 060124
Processo nº 3915/19-Registro de Preço  nº 033/19
Contratante: EMDURB
Compromissaria: E.A. TUSCHI COMBUSTÍVEIS
Objeto: 250 L  Álcool (combustível)
Valor Total: R$ 696,50
Condições de Pagamento: 10º dia útil emissão nf
Assinatura: 12/12/2019
Bauru, 21 de Dezembro de 2019
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 060125
Processo nº 3915/19-Registro de Preço  nº 033/19
Contratante: EMDURB
Compromissaria: E.A. TUSCHI COMBUSTÍVEIS
Objeto: 310 LGasolina
Valor Total: R$ 1.282,47
Condições de Pagamento: 10º dia útil emissão nf
Assinatura: 12/12/2019
Bauru, 21 de Dezembro de 2019
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 060126
Processo nº 3915/19-Registro de Preço  nº 033/19
Contratante: EMDURB
Compromissaria: REDE LK DE POSTOS LTDA
Objeto: 300 L Óleo diesel
Valor Total: R$ 1.060,80
Condições de Pagamento: 10º dia útil emissão nf
Assinatura: 12/12/2019
Bauru, 21 de Dezembro de 2019
Presidente da EMDURB
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EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 060127
Processo nº 0364/16-Pregão Presencial  nº 001/16
Contratante: EMDURB
Compromissaria: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Objeto: 01 MO Telefonia fixa
Valor Total: R$ 186,57
Condições de Pagamento: 10º dia útil do mês subsequente a prestação do serviço
Assinatura: 12/12/2019
Bauru, 21 de Dezembro de 2019
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 060128
Processo nº 0364/16-Pregão Presencial  nº 001/16
Contratante: EMDURB
Compromissaria: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Objeto: 01 MO Telefonia fixa
Valor Total: R$ 88,82
Condições de Pagamento: 10º dia útil do mês subsequente a prestação do serviço
Assinatura: 12/12/2019
Bauru, 21 de Dezembro de 2019
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 060129
Processo nº 0364/16-Pregão Presencial  nº 001/16
Contratante: EMDURB
Compromissaria: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Objeto: 01 MO Telefonia fixa
Valor Total: R$ 70,33
Condições de Pagamento: 10º dia útil do mês subsequente a prestação do serviço
Assinatura: 12/12/2019
Bauru, 21 de Dezembro de 2019
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 060130
Processo nº 0364/16-Pregão Presencial  nº 001/16
Contratante: EMDURB
Compromissaria: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Objeto: 01 MO Telefonia fixa
Valor Total: R$ 36,20
Condições de Pagamento: 10º dia útil do mês subsequente a prestação do serviço
Assinatura: 12/12/2019
Bauru, 21 de Dezembro de 2019
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 060131
Processo nº 0364/16-Pregão Presencial  nº 001/16
Contratante: EMDURB
Compromissaria: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Objeto: 01 MO Telefonia fixa
Valor Total: R$ 38,75
Condições de Pagamento: 10º dia útil do mês subsequente a prestação do serviço
Assinatura: 12/12/2019
Bauru, 21 de Dezembro de 2019
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 060132
Processo nº 0364/16-Pregão Presencial  nº 001/16
Contratante: EMDURB
Compromissaria: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Objeto: 01 MO Telefonia fixa
Valor Total: R$ 45,70
Condições de Pagamento: 10º dia útil do mês subsequente a prestação do serviço
Assinatura: 12/12/2019
Bauru, 21 de Dezembro de 2019
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 060133
Processo nº 0364/16-Pregão Presencial  nº 001/16
Contratante: EMDURB
Compromissaria: ALGAR TELECOM S/A
Objeto: 01 MO Telefonia fixa
Valor Total: R$ 365,28
Condições de Pagamento: 10º dia útil do mês subsequente a prestação do serviço
Assinatura: 12/12/2019
Bauru, 21 de Dezembro de 2019
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 060134
Processo nº 0364/16-Pregão Presencial  nº 001/16
Contratante: EMDURB
Compromissaria: TELEFÔNICA BRASIL S/A

Objeto: 01 MO Telefonia fixa
Valor Total: R$ 45,70
Condições de Pagamento: 10º dia útil do mês subsequente a prestação do serviço
Assinatura: 13/12/2019
Bauru, 21 de Dezembro de 2019
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 060135
Processo nº 0364/16-Pregão Presencial  nº 001/16
Contratante: EMDURB
Compromissaria: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Objeto: 01 MO Telefonia fixa
Valor Total: R$ 45,89
Condições de Pagamento: 10º dia útil do mês subsequente a prestação do serviço
Assinatura: 13/12/2019
Bauru, 21 de Dezembro de 2019
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 060136
Processo nº 0928/19-Pregão Presencial  nº 002/19
Contratante: EMDURB
Compromissaria: TIM S/A
Objeto: 01 MO Telefonia móvel (celular)
Valor Total: R$ 3.165,80
Condições de Pagamento: Mensal
Assinatura: 13/12/2019
Bauru, 21 de Dezembro de 2019
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 060137
Processo nº 3921/19-Registro de Preço  nº 041/19
Contratante: EMDURB
Compromissaria: AMÉRICA CLEAN COM. DE PROD. DE LIMP. E DESC. LTDA ME
Objeto: 150 FRD Papel toalha interfolha duas dobras
Valor Total: R$ 2.173,50
Condições de Pagamento: 30 dias da emissão da nota fiscal
Assinatura: 13/12/2019
Bauru, 21 de Dezembro de 2019
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 060138
Processo nº 9591/18-Registro de Preço  nº 091/18
Contratante: EMDURB
Compromissaria: ALFA SUPRIMENTOS ESCOL. E P/ ESCRITÓRIO LTDA EPP
Objeto: 100 RS Papel sulfite A4 210x297mm
Valor Total: R$ 1.940,00
Condições de Pagamento: 30 dias da emissão da nota fiscal
Assinatura: 13/12/2019
Bauru, 21 de Dezembro de 2019
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 060139
Processo nº 3921/19-Registro de Preço  nº 041/19
Contratante: EMDURB
Compromissaria: SUELI TREMURA DA SILVA EPP
Objeto: 800 RL Papel higiênico (rolo c/ 300 mts)
Valor Total: R$ 1.728,00
Condições de Pagamento: 30 dias da emissão da nota fiscal
Assinatura: 13/12/2019
Bauru, 21 de Dezembro de 2019
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 060140
Processo nº 3921/19-Registro de Preço  nº 041/19
Contratante: EMDURB
Compromissaria: FLASH COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE EIRELI EPP
Objeto: 1280 UN Papel higiênico de alta qualidade, folhas duplas
Valor Total: R$ 896,00
Condições de Pagamento: 30 dias da emissão da nota fiscal
Assinatura: 13/12/2019
Bauru, 21 de Dezembro de 2019
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 060141
Processo nº 4194/19-Registro de Preço  nº 042/19
Contratante: EMDURB
Compromissaria: ADEMIR PRADO
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Objeto: 90 L Cloro líquido
Valor Total: R$ 265,50
Condições de Pagamento: 30 dias da emissão da nota fiscal
Assinatura: 13/12/2019
Bauru, 21 de Dezembro de 2019
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 060142
Processo nº 4194/19-Registro de Preço  nº 042/19
Contratante: EMDURB
Compromissaria: GS JORGE JUNIOR ME
Objeto: 90 L Sabonete líquido
Valor Total: R$ 179,10
Condições de Pagamento: 30 dias da emissão da nota fiscal
Assinatura: 13/12/2019
Bauru, 21 de Dezembro de 2019
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 060143
Processo nº 4194/19-Registro de Preço  nº 042/19
Contratante: EMDURB
Compromissaria: INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP. MACATUBA
Objeto: 90 L Desinfetante, 90 L Detergente líquido
Valor Total: R$ 210,60
Condições de Pagamento: 30 dias da emissão da nota fiscal
Assinatura: 13/12/2019
Bauru, 21 de Dezembro de 2019
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 060144
Processo nº 9591/18-Registro de Preço   nº 091/18
Contratante: EMDURB
Compromissaria: ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE ME
Objeto: 200 UN Caixa para arquivo
Valor Total: R$ 220,00
Condições de Pagamento: 30 dias da emissão da nota fiscal
Assinatura: 13/12/2019
Bauru, 21 de Dezembro de 2019
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 060145
Processo nº 9268/18-Registro de Preço  nº 077/18
Contratante: EMDURB
Compromissaria: MADEIREIRA PETRÓPOLIS BAURU LTDA ME
Objeto: 50 SC50  Cimento CP II F 32
Valor Total: R$ 1.105,00
Condições de Pagamento: 30 dias da emissão da nota fiscal
Assinatura: 13/12/2019
Bauru, 21 de Dezembro de 2019
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 060146
Processo nº 7383/18-Registro de Preço   nº 009/19
Contratante: EMDURB
Compromissaria: ELETRIFICAR COM. FER. FERR. E PROD. MAN. LTDA ME
Objeto: 30 KG Arame recozido nº18, 1000 UN Parafuso 1/4”x3.1/2” ZB francês, 500 UN Parafuso 1/4x7/8 
c/ porca zincado, 06 LT Antiferrugem em spray
Valor Total: R$ 902,00
Condições de Pagamento: 30 dias da emissão da nota fiscal
Assinatura: 13/12/2019
Bauru, 21 de Dezembro de 2019
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 060148
Processo nº 4472/16-Pregão Presencial  nº 010/16
Contratante: EMDURB
Compromissaria: SÃO FRANCISCO SIST. DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA
Objeto: 727,36665 MO Plano de Saúde (mensalidade)
Valor Total: R$ 121.113,82
Condições de Pagamento: 15 dias após o recebimento da fatura
Assinatura: 13/12/2019
Bauru, 21 de Dezembro de 2019
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 060149
Processo nº 4472/16-Pregão Presencial  nº 010/16
Contratante: EMDURB
Compromissaria: SÃO FRANCISCO SIST. DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA

Objeto: 16 MO Plano de Saúde (co-participação)
Valor Total: R$ 6.668,00
Condições de Pagamento: 15 dias após o recebimento da fatura
Assinatura: 13/12/2019
Bauru, 21 de Dezembro de 2019
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 060150
Processo nº 4472/16-Pregão Presencial  nº 010/16
Contratante: EMDURB
Compromissaria: SÃO FRANCISCO SIST. DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA
Objeto: 12 MO Plano de Saúde (co-participação)
Valor Total: R$ 963,80
Condições de Pagamento: 15 dias após o recebimento da fatura
Assinatura: 13/12/2019
Bauru, 21 de Dezembro de 2019
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 060151
Processo nº 4472/16-Pregão Presencial  nº 010/16
Contratante: EMDURB
Compromissaria: SÃO FRANCISCO SIST. DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA
Objeto: 71 MO Plano de Saúde (mensalidade)
Valor Total: R$ 11.822,21
Condições de Pagamento: 15 dias após o recebimento da fatura
Assinatura: 13/12/2019
Bauru, 21 de Dezembro de 2019
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 060152
Processo nº 4472/16-Pregão Presencial  nº 010/16
Contratante: EMDURB
Compromissaria: SÃO FRANCISCO SIST. DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA
Objeto: 213 MO Plano de Saúde (mensalidade)
Valor Total: R$ 35.466,63
Condições de Pagamento: 15 dias após o recebimento da fatura
Assinatura: 13/12/2019
Bauru, 21 de Dezembro de 2019
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 060153
Processo nº 4472/16-Pregão Presencial  nº 010/16
Contratante: EMDURB
Compromissaria: SÃO FRANCISCO SIST. DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA
Objeto: 12 MO Plano de Saúde (co-participação)
Valor Total: R$ 2.992,20
Condições de Pagamento: 15 dias após o recebimento da fatura
Assinatura: 13/12/2019
Bauru, 21 de Dezembro de 2019
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 060154
Processo nº 4472/16-Pregão Presencial  nº 010/16
Contratante: EMDURB
Compromissaria: SÃO FRANCISCO SIST. DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA
Objeto: 01 MO Plano de Saúde (mensalidade)
Valor Total: R$ 123,54
Condições de Pagamento: 15 dias após o recebimento da fatura
Assinatura: 13/12/2019
Bauru, 21 de Dezembro de 2019
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 060155
Processo nº 4472/16-Pregão Presencial  nº 010/16
Contratante: EMDURB
Compromissaria: SÃO FRANCISCO SIST. DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA
Objeto: 244 MO Plano de Saúde (mensalidade)
Valor Total: R$ 40.628,44
Condições de Pagamento: 15 dias após o recebimento da fatura
Assinatura: 13/12/2019
Bauru, 21 de Dezembro de 2019
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 060156
Processo nº 4472/16-Pregão Presencial  nº 010/16
Contratante: EMDURB
Compromissaria: SÃO FRANCISCO SIST. DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA
Objeto: 15 MO Plano de Saúde (co-participação)
Valor Total: R$ 3.284,40
Condições de Pagamento: 15 dias após o recebimento da fatura
Assinatura: 13/12/2019
Bauru, 21 de Dezembro de 2019
Presidente da EMDURB
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EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 060157
Processo nº 4472/16-Pregão Presencial  nº 010/16
Contratante: EMDURB
Compromissaria: SÃO FRANCISCO SIST. DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA
Objeto: 02 MO Plano de Saúde (mensalidade)
Valor Total: R$ 644,55
Condições de Pagamento: 15 dias após o recebimento da fatura
Assinatura: 13/12/2019
Bauru, 21 de Dezembro de 2019
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 060158
Processo nº 5626/19-Pregão Presencial  nº 009/19
Contratante: EMDURB
Compromissaria: SINDPLUS ADM. DE CARTÕES SERV. DE CAD. E COB. EIRELI
Objeto: 04 UN Vale alimentação
Valor Total: R$ 2.000,00
Condições de Pagamento: 10º dia subsequente a prestação do serviço
Assinatura: 13/12/2019
Bauru, 21 de Dezembro de 2019
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 060159
Processo nº 5626/19-Pregão Presencial  nº 009/19
Contratante: EMDURB
Compromissaria: SINDPLUS ADM. DE CARTÕES SERV. DE CAD. E COB. EIRELI
Objeto: 362 UN Vale alimentação
Valor Total: R$ 181.000,00
Condições de Pagamento: 10º dia subsequente a prestação do serviço
Assinatura: 13/12/2019
Bauru, 21 de Dezembro de 2019
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 060160
Processo nº 5626/19-Pregão Presencial  nº 009/19
Contratante: EMDURB
Compromissaria: SINDPLUS ADM. DE CARTÕES SERV. DE CAD. E COB. EIRELI
Objeto: 157 UN Vale alimentação
Valor Total: R$ 78.500,00
Condições de Pagamento: 10º dia subsequente a prestação do serviço
Assinatura: 13/12/2019
Bauru, 21 de Dezembro de 2019
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 060161
Processo nº 5626/19-Pregão Presencial  nº 009/19
Contratante: EMDURB
Compromissaria: SINDPLUS ADM. DE CARTÕES SERV. DE CAD. E COB. EIRELI
Objeto: 51 UN Vale alimentação, 01 UN Vale alimentação estagiário
Valor Total: R$ 25.833,34
Condições de Pagamento: 10º dia subsequente a prestação do serviço
Assinatura: 13/12/2019
Bauru, 21 de Dezembro de 2019
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 060162
Processo nº 5626/19-Pregão Presencial  nº 009/19
Contratante: EMDURB
Compromissaria: SINDPLUS ADM. DE CARTÕES SERV. DE CAD. E COB. EIRELI
Objeto: 175 UN Vale alimentação
Valor Total: R$ 87.500,00
Condições de Pagamento: 10º dia subsequente a prestação do serviço
Assinatura: 13/12/2019
Bauru, 21 de Dezembro de 2019
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 060163
Processo nº 1913/19-Registro e Preço  nº 031/19
Contratante: EMDURB
Compromissaria: JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA
Objeto: 10 CM Publicação em centímetros
Valor Total: R$ 117,00
Condições de Pagamento: 10º dia útil emissão nf
Assinatura: 13/12/2019
Bauru, 21 de Dezembro de 2019
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 060164
Processo nº 1913/19-Registro e Preço  nº 031/19
Contratante: EMDURB
Compromissaria: JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA
Objeto: 10 CM Publicação em centímetros
Valor Total: R$ 117,00
Condições de Pagamento: 10º dia útil emissão nf
Assinatura: 13/12/2019
Bauru, 21 de Dezembro de 2019
Presidente da EMDURB

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

Dalete Demarchi
Presidente Substituta 

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

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

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

COMUNICADOS

COMUNICAMOS o falecimento do(a) Sr(a). Vilma Gonsales Zambonatto, portador(a) do RG nº 5.XXX.
XXX-X SSP/SP e CPF/MF nº 096.XXX.XXX-23, matrícula nº 13.006, servidor(a) inativo(a) FUNPREV-
PMB, ocorrido em 15/12/2019.

PODER LEGISLATIVO
José Roberto Martins Segalla

Presidente

Atos da Presidência
PORTARIA RH-076/2019 - JOSÉ ROBERTO MARTINS SEGALLA, Presidente da Câmara 
Municipal de Bauru, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista a necessidade 
de se planejar o horário de atendimento da Câmara Municipal de Bauru e em observância ao Decreto nº 
14.479 publicado no Diário Oficial nº 3.201, de 14 de dezembro de 2019, RESOLVE determinar que NÃO 
HAVERÁ EXPEDIENTE no(s) seguinte(s) dia(s) do ano de 2020:

a) 01/01, quarta-feria, Confraternização Universal (feriado nacional);
b) 02/02, quinta-feira (ponto facultativo);
c) 24/02, segunda-feira, Carnaval (ponto facultativo);
d) 25/02, terça-feira, Carnaval (ponto facultativo);
e) 26/02, quarta-feira, Cinzas (ponto facultativo);
f) 09/04, quinta-feira (ponto facultativo);
g) 10/04, sexta-feira, Paixão de Cristo (feriado nacional);
h) 20/04, segunda-feira (ponto facultativo);
i) 21/04, terça-feira, Tiradentes (feriado nacional);
j) 01/05, sexta-feira, Dia do Trabalho (feriado nacional);
k) 11/06, quinta-feira, Corpus Christi (feriado nacional);
l) 12/06, sexta-feira (ponto facultativo);
m) 09/07, quinta-feira, Revolução Constitucionalista (feriado estadual);
n) 10/07, sexta-feira (ponto facultativo);
o) 01/08, sábado, Aniversário da Cidade (feriado municipal);
p) 07/09, segunda-feira, Independência do Brasil (feriado nacional);
q) 12/10, segunda-feira, Nossa Senhora de Aparecida (feriado nacional);
r) 30/10, sexta-feira, Dia do Funcionário Público (ponto facultativo);
s) 02/11, segunda-feira, Finados (feriado nacional);
t) 20/11, sexta-feira, Dia da Consciência Negra (ponto facultativo);
u) 24/12, quinta-feira (ponto facultativo);
v) 25/12, sexta-feira, Natal (feriado nacional);
w) 26/12, sábado (ponto facultativo);
x) 31/12, quinta-feira (ponto facultativo).

Registrada na Diretoria de Recursos Humanos

WILSON BERTACHINI VOLPE
Dir. de Recursos Humanos

Atos da Mesa Diretora
ATO DA MESA Nº 144/2019

Vinculado ao Decreto nº 14.503, de 13/12/2019.

 A Mesa da Câmara Municipal de Bauru, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe 
confere a Lei Orgânica do Município, em seu artigo 23, inciso III, r e s o l v e:

Artigo 1º - Fica a Diretoria Financeira autorizada a proceder a seguinte suplementação de verba no 
orçamento vigente, na função 01 – LEGISLATIVA:

Func. Programática Elemento Ficha Descrição Valor – R$
01.031.0027.2131.0000 Administração Geral da Câmara Municipal

3.3.90.36.00 06 Outros Serv. de Terceiros – Pessoa Física 30.000,00
3.3.90.47.00 09 Obrigações Tributárias e Contributivas 10.000,00

T O T A L 40.000,00

Artigo 2º - Para atender à suplementação acima, será utilizado o seguinte recurso (anulação):
Func. Programática Elemento Ficha Descrição Valor – R$

01.031.0027.2131.0000 Administração Geral da Câmara Municipal
3.3.90.39.00 7 Outros Serv. de Terceiros – P.J. 40.000,00

T O T A L 40.000,00

Artigo 3º - Este Ato entrará em vigor nesta data e terá uma cópia encaminhada à Secretaria Municipal de 
Economia e Finanças, para que esta disposição seja ajustada ao balancete do corrente 
mês, observado o que preceitua a Lei nº 4.320/64, em seu artigo 42.

Bauru, 13 de dezembro de 2019

JOSÉ ROBERTO MARTINS SEGALLA 
Presidente

ROGER BARUDE CAMARGO YASMIM C. DANTAS DO NASCIMENTO
1º Secretário 2º Secretário

Registrado na Diretoria de Apoio Legislativo, na mesma data.
RONALDO JOSÉ SCHIAVONE
Diretor de Apoio Legislativo

Editais e Avisos
PROCESSO DA Nº 385/2019
PREGÃO PRESENCIAL nº 10/2019
LICITAÇÃO ABERTA - AMPLA PARTICIPAÇÃO
OBJETO: Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Outsourcing de Impressão/
Cópia – Parcial (Assistência Técnica Corretiva e Preventiva, e Fornecimento de Suprimentos) para as 
Impressoras Multifuncionais existentes Na Câmara Municipal De Bauru.
Critério: Menor preço global.
Decisão do Pregoeiro: ADJUDICA o item em favor da empresa LPZIGLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS 
LTDA EPP, no valor total de R$ 37.914,96 (trinta e sete mil novecentos e quatorze reais e noventa e seis 
centavos).
Data da Decisão: 18 de dezembro de 2019.
Decisão do Presidente: Acato a decisão do Pregoeiro e HOMOLOGO o item em favor da empresa 
LPZIGLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP, no valor total de R$ 37.914,96 (trinta e sete mil 
novecentos e quatorze reais e noventa e seis centavos).
Data da Decisão: 19 de dezembro de 2019.

PROCESSO DA Nº 398/2019
PREGÃO PRESENCIAL nº 09/2019
OBJETO: Aquisição de poltronas de auditório.
Critério: Menor preço por lote.
Decisão do Presidente: HOMOLOGO o procedimento licitatório em favor da empresa LEONARDO 
ANTONIO DONATO - ME, no valor de R$ 57.771,00 (cinquenta e sete mil setecentos e setenta e um 
reais).
Data da Decisão: 19 de dezembro de 2019.

ERRATA

PROCESSO DA Nº 398/2019
PREGÃO PRESENCIAL nº 09/2019
OBJETO: Aquisição de poltronas de auditório.
Critério: Menor preço por lote.

Onde se lê:
Data da Decisão: 12 de novembro de 2019.

Leia-se:
Data da Decisão: 12 de dezembro de 2019.
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