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PODER EXECUTIVO
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Prefeito Municipal

Seção I
Gabinete do Prefeito

Marcelo Araújo
Chefe de Gabinete Interino

EXTRATOS 
PRIMEIRO ADITIVO AO TERMO DE DOAÇÃO Nº 709/12 - PROCESSO Nº: 3.749/06 - DOADOR: 
MUNICÍPIO DE BAURU – DONATÁRIA: PLASÚTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS 
LTDA. – OBJETO: As partes resolvem alterar a redação da Cláusula Primeira e seu item 1.1., letras 
“a”, “b” e “c”, a qual passa a ter a seguinte redação: “CLÁUSULA PRIMEIRA – DOS OBJETOS DA 
DOAÇÃO - Os objetos da presente doação com encargo se referem aos terrenos a seguir descritos: a) 
Setor 03, Quadra 1024, lote 04 “Um terreno situado no lado par, quarteirão 01, da Rua José Pinheiro de 
Góes, distante 42,45 metros mais a curva de esquina e raio igual a 9,00 metros da Rua Vereador Osmar 
Polido, identificado como Lote D da Quadra 18 do loteamento denominado Distrito Industrial I, nesta 
cidade de Bauru, SP, com o seguinte roteiro: partindo de um ponto cravado na divisa do Lote E, percorre 
49,00 metros em linha reta de frente para a referida Rua José Pinheiro de Góes, daí segue em linha curva 
com o desenvolvimento de 14,13 metros e raio de 9,00 metros, daí segue 51,00 metros em linha reta até 
um ponto; daí deflete à direita e segue 156,00 metros em linha reta até um ponto na divisa com o lote A; 
confrontando nestas três linhas com o lote C; daí deflete à esquerda e segue 10,00 metros em linha reta, 
confrontando com o Lote A, até outro ponto na divisa com o Lote B; daí deflete à esquerda e segue 156,00 
metros em linha reta, daí deflete à direita e segue 51,00 metros em linha reta e após segue em linha curva 
com desenvolvimento de 14,13 metros e raio de 9,00 metros até o alinhamento da Rua Júlio Machado 
Santos, confrontando nestas três linhas com o lote B, dai deflete à esquerda e segue 49,00 metros em linha 
reta, confrontando com a Rua Júlio Machado Santos, até a divisa com o lote E, daí segue 130,00 metros em 
linha reta, dividindo com o lote E, até o ponto inicial, encerrando uma área de 6.794,82 metros quadrados.” 
Referido imóvel consta pertencer à Prefeitura Municipal de Bauru, conforme Matrícula nº 95.057 do 2º 
Ofício de Registro Imobiliário de Bauru, encontrando-se caracterizado pelo desenho SP nº 221, e avaliado 
em R$ 1.121.145,30 (um milhão, cento e vinte e um mil, cento e quarenta e cinco reais e trinta centavos). 
b) Setor 03, Quadra 1025, lote 03 “Um terreno situado no lado par, quarteirão 03 da Rua Júlio Machado 
Santos, esquinas com a Rua Vereador Osmar Polido, lado par, quarteirão 05 e com a Avenida Deolindo 
Dantas, lado par, quarteirão 02, identificado como lote E da Quadra 19 do loteamento denominado Distrito 
Industrial I, nesta cidade de Bauru,SP, com o seguinte roteiro: partindo de um ponto cravado na divisa com 
o lote D, percorre 117,00 metros em linha reta de frente para a referida Rua Júlio Machado Santos; daí 
segue em linha curva com desenvolvimento de 16,73 metros e raio de 9,00 metros na confluência da Rua 
Julio Machado Santos com a Rua Vereador Osmar Polido, daí segue 115,00 metros em linha inclinada pela 
Rua Vereador Osmar Polido, daí segue em curva com o desenvolvimento de 11,54 metros e raio de 9,00 
metros, na confluência da Rua Vereador Osmar Polido com a Avenida Deolindo Dantas, daí segue 100,00 
metros em linha reta pela referida Avenida Deolindo Dantas, daí deflete à direita e segue em linha reta 
percorrendo a distância de 70,00 metros, confrontando com o Lote C até um ponto na divisa com o Lote D; 
daí deflete à direita e segue 13,00 metros em linha reta, daí deflete à esquerda e segue 60,00 metros em linha 
reta até o ponto inicial, confrontando em ambas as linhas com o lote D, encerrando uma área de 15.157,50 
metros quadrados.” Referido imóvel consta pertencer à Prefeitura Municipal de Bauru, conforme Matrícula 
nº 95.062 do Segundo Oficial de Registro de Imóveis de Bauru, encontrando-se caracterizado pelo desenho 
elaborado pela Divisão de Cadastro da SEPLAN sob nº 515, e avaliado em R$ 2.500.987,50 (dois milhões, 
quinhentos mil, novecentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). c) Quarteirão 03 da Rua Julio 
Machado dos Santos (ex-rua Y3) trecho entre a Avenida José Fortunato Molina e Rua Vereador 
Osmar Polido no Distrito Industrial I. “Imóvel correspondente à parte da Rua Julio Machado dos Santos 
localizada no loteamento denominado Distrito Industrial I, nesta cidade de Bauru, com o seguinte roteiro 
perimétrico: começa no ponto cravado à Avenida José Fortunato Molina, no início do quarteirão 05, distante 
112,00 metros mais a curva com raio de 9,00 metros da Avenida Deolindo Dantas, início do quarteirão 02, 
segue na distância de 32,00 metros confrontando com a Avenida José Fortunato Molina até outro ponto, 
fincado no alinhamento desta Avenida no final do quarteirão 04, daí deflete à direita segue em curva com 
desenvolvimento de 14,13 metros e raio de 9,00 metros, daí deflete à esquerda e segue 26,00 metros em 
linha reta, confrontando nestes dois últimos pontos com o lote A da quadra 18, objeto da Matrícula nº 
95.055 do 2º Oficial de Registro de Imóveis de Bauru de propriedade da Prefeitura Municipal de Bauru, 

segue em linha reta na distância de 138,00 metros até o próximo ponto, confrontando neste seguimento 
com o lote B da quadra 18, objeto da Transcrição nº 32.843 do 2º Oficial de Registro de Imóveis de Bauru 
de propriedade de M.V. Marangoni & Cia Ltda., daí segue em linha reta na distância de 49,00 metros até 
o próximo ponto, confrontando com o lote D da quadra 18, objeto da Matrícula nº 95.057 do 2º Oficial de 
Registro de Imóveis de Bauru de propriedade da Prefeitura Municipal de Bauru, daí segue em linha reta na 
distância de 10,30 metros daí deflete à esquerda e segue em curva com desenvolvimento de 11,60 metros 
e raio de 9,00 metros até o ponto localizado no alinhamento da Rua Vereador Osmar Polido, quarteirão 04, 
confrontando nesses dois últimos pontos com o lote E da quadra 18, objeto da Matrícula nº 95.058 do 2º 
Oficial de Registro de Imóveis de Bauru, de propriedade da Prefeitura Municipal de Bauru, deste ponto 
deflete à direita e segue na distância de 33,38 metros confrontando com a Rua Vereador Osmar Polido até 
outro ponto fincado no alinhamento desta mesma rua no início do quarteirão 05, daí deflete à direita em 
curva com o desenvolvimento de 16,73 metros e raio de 9,00 metros, daí deflete à esquerda e segue em linha 
reta na distância de 117,00 metros até o ponto 05, confrontando nesses últimos três pontos com o lote E 
da quadra 19, objeto da Matrícula nº 95.062 do 2º Oficial de Registro de Imóveis de Bauru de propriedade 
da Prefeitura Municipal de Bauru, daí segue em linha reta na distância de 69,00 metros até outro ponto, 
confrontando do ponto 05 a este último ponto com o lote D da quadra 19, objeto da Matrícula nº 3.206 do 2º 
Oficial de Registro de Imóveis de Bauru de propriedade de M.V. Marangoni & Cia Ltda., daí segue em linha 
reta na distância de 26,00 metros, daí deflete à esquerda e segue em curva com o desenvolvimento de 14,13 
metros e raio de 9,00 metros até outro ponto localizado no alinhamento da Avenida José Fortunato Molina, 
no início do quarteirão 05, confrontando nestes dois últimos pontos com o lote A da quadra 19, objeto da 
Matrícula nº 95.059 do 2º Oficial de Registro de Imóveis de Bauru de propriedade da Prefeitura Municipal 
de Bauru, ponto inicial desta descrição, encerrando uma área de 3.052,99 metros quadrados.” Referido 
imóvel consta pertencer a Prefeitura Municipal de Bauru, conforme Matrícula nº 102.524 do 2º Oficial de 
Registro de Imóveis de Bauru, encontrando-se caracterizado pelo desenho SP – CAD Serv. 585 e avaliado 
por R$ 503.743,35 (quinhentos e três mil, setecentos e quarenta e três reais e trinta e cinco centavos).” 
ASSINATURA: 26/03/13, conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93.

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE REPASSE  Nº 0363541-00/2.012/MCULTURA/CAIXA 
– CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU – CONTRATADO: UNIÃO FEDERAL, POR 
INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA CULTURA, REPRESENTADA PELA CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL - OBJETO: O presente INSTRUMENTO tem por objetivo alterar item nº 16 da Cláusula 
Décima Sexta do Contrato de Repasse nº 0363541-00/2.012/MCULTURA/CAIXA, de 28/02/2.012, 
vinculado ao Termo de Compromisso n° 0363541-00/2.012-sp, realizado segundo os termos do Programa 
Praça dos Esportes e da Cultura do Ministério da Cultura, que passa a ter a seguinte redação: “CLÁUSULA 
DÉCIMA SEXTA – DA VIGÊNCIA – 16 A vigência desse contrato de repasse/termo de compromisso 
iniciar-se-à na data de sua assinatura, encerrando-se no dia 20 de Março de 2.014, possibilitada a sua 
prorrogação mediante aprovação da CONTRATANTE, quando da ocorrência de fato superveniente que 
impeça a consecução do objeto no prazo acordado.”. - ASSINATURA: 07/03/13, conforme art. 61, 
parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93.

CONTRATO DE REPASSE Nº 770336/2.012/MCIDADES/CAIXA - PROCESSO: 2585.0386608-
99/2.012 – CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU – CONTRATADO: UNIÃO FEDERAL, POR 
INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DAS CIDADES – MCIDADES, REPRESENTADO(A) PELA CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL - OBJETO: Construção de via de acesso urbano para interligação da Avenida 
Nações Norte e a Rodovia Marechal Rondon, em Bauru, estado de São Paulo – VALOR TOTAL: R$ 
1.087.600,00 – PRAZO: Até 20 de março de 2.016 - ASSINATURA: 26/11/12.

CONTRATO DE REPASSE Nº 771898/2.012/ME/CAIXA - PROCESSO:2585.0388526-46/2.012 
– CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU – CONTRATADO: UNIÃO FEDERAL, POR 
INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DO ESPORTE – ME, REPRESENTADO(A) PELA CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL - OBJETO: Construção de pista de skate, na Praça Silvestre Amantini, no 
município de Bauru, estado de São Paulo – VALOR TOTAL: R$ 700.000,00 – PRAZO: Até 20 de março 
de 2.016 - ASSINATURA: 26/11/12.

CONTRATO DE REPASSE Nº770078/2.012/MCIDADES/CAIXA - PROCESSO: 2585.0386224-
55/2.012 – CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU – CONTRATADO: UNIÃO FEDERAL, 
POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DAS CIDADES – MCIDADES, REPRESENTADO(A) PELA 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - OBJETO: Construção de galerias de águas pluviais, guias, sarjetas 
e pavimentação asfaltica nos bairros Val de Palmas, Jardim Vitória e Jardim Solange, em Bauru, estado de 
São Paulo. – VALOR TOTAL: R$ 643.100,00 – PRAZO: Até 20 de dezembro de 2.015 - ASSINATURA: 
26/11/12.

CONTRATO DE REPASSE Nº 771910/2.012/ME/CAIXA - PROCESSO:2585.0388519-54/2.012 
– CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU – CONTRATADO: UNIÃO FEDERAL, POR 
INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DO ESPORTE – ME, REPRESENTADO(A) PELA CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL - OBJETO: Modernização de pista de atletismo – VALOR TOTAL: R$ 
2.175.000,00 – PRAZO: Até 20 de junho de 2.016 - ASSINATURA: 26/11/12.
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Seção II
Secretarias Municipais

Secretaria da Administração
Richard Vendramini

Secretário
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL

CESSÃO: Portaria nº 571/2013, concede cessão da servidora ELEN MARIA TENTOR, RG nº 13.344.383, 
matrícula nº 23.688, Técnico em Gestão Administrativa e Serviços – Técnico de Administração, para 
prestar serviços junto ao Cartório da 23ª Zona Eleitoral de Bauru, sem prejuízo de vencimentos, no período 
de 01/04/2013 a 31/12/2013.

DESIGNAÇÃO: A partir 04/04/2013, portaria nº 572/2013, designa a servidora MARCIA BARRAVIERA, 
RG nº 16.436.663, matrícula nº 14.178, para exercer a função de confiança de Diretor de Divisão de Ensino 
as Artes, da Secretaria Municipal de Cultura, conforme protocolo/e-doc nº 21.835/2013.

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

EXONERA/POSSE: PORTARIA N.º 565/2013: O Diretor de Departamento de Administração de Pessoal, 
no uso de suas atribuições legais que confere com o Decreto 6664 de 22 de julho de 1993, resolve: Exonerar, 
a pedido, o (a) servidor (a) KARINA APARECIDA MALINI, portador (a) do RG n.º 15.808.377-5, do 
cargo efetivo de AGENTE EDUCACIONAL - CUIDADOR DE CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E 
IDOSOS e dar posse no cargo efetivo de AGENTE EDUCACIONAL - SECRETARIO DE ESCOLA, 
a partir de 4/4/2013.

CONVOCAÇÃO/NOMEAÇÃO: Os candidatos relacionados 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.

O Diretor do 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 566/2013: Fica nomeado (a),  para prover o cargo efetivo de AGENTE 
EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE- MOTORISTA, no quadro de servidores 
desta Prefeitura, Diário Oficial nº 2229 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior 
a 30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr(a) MARCELO RIBEIRO SILVA portador do RG 28.318.471-
1, em virtude do (a) mesmo (a) haver se classificado em 106º lugar, no concurso público para AGENTE 
EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE- MOTORISTA, edital nº 05/2009 para 
exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 04/04/2013 ÀS 8H00MIN.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 567/2013: Fica nomeado (a),  para prover o cargo efetivo de 
ASSISTENTE EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE - SERVENTE DE 
LIMPEZA, no quadro de servidores desta Prefeitura, Diário Oficial nº 2229 após o cumprimento das 
exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr(a) THAIS BETANIA 
LESSA portador do RG 46.176.441-6, em virtude do (a) mesmo (a) haver se classificado em 49º lugar, no 
concurso público para ASSISTENTE EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE - 
SERVENTE DE LIMPEZA, edital nº 59/2011 para exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 04/04/2013 ÀS 8H30MIN.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 568/2013: Fica nomeado (a),  para prover o cargo efetivo de 
ASSISTENTE EM CONSTRUÇÃO CIVIL/INFRAESTRUTURA - PEDREIRO, no quadro de 
servidores desta Prefeitura, Diário Oficial nº 2229 após o cumprimento das exigências legais, num prazo 
não superior a 30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr(a) MILTON PEREIRA DOS SANTOS portador 
do RG 52.744.894-1, em virtude do (a) mesmo (a) haver se classificado em 1º lugar, no concurso público 
para ASSISTENTE EM CONSTRUÇÃO CIVIL/INFRAESTRUTURA - PEDREIRO, edital nº 
05/2012 para exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 04/04/2013 ÀS 9H00MIN.

ANEXO I (ORIGINAIS)
1. CTPS (Carteira de Trabalho) 
2. Cartão ou Extrato do PIS/PASEP, com Estado Civil atualizado e verificar junto a CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL ou BANCO DO BRASIL, se existe o cadastro em mais de 01 (um) número de PIS ou PASEP, 
caso exista dois números deverá solicitar a regularização para um único número. É importante que 
todos os dados cadastrais do candidato estejam atualizados junto ao órgão responsável do PIS (CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL) ou PASEP (BANCO DO BRASIL), antes da emissão e apresentação do 
documento junto ao Recursos Humanos desta Prefeitura, para evitar problemas futuros. 
3. Certidão de nascimento atualizada (caso não esteja legível) ou de casamento;
4. Título de eleitor (com estado civil atualizado), com comprovantes da última votação (2012);
5. Comprovação de regularidade com o serviço militar (Reservista e/ou equivalente);
6. RG e CPF (com estado civil atualizado); 
7. Atestado de antecedentes criminais (www.ssp.sp.gov.br);

8. PRÉ-REQUISITO EXIGIDO NO EDITAL DO CONCURSO. (Diplomas e/ou certificados)
9. Registro e anuidade para os cargos que possuem registros em seus respectivos conselhos; 
10. Certidão de nascimento de filhos até 21 anos;
11. Carteira de Vacinação dos filhos menores de 14 anos;
12. Uma foto 3x4 atualizada;
13. Comprovação de Endereço;
14. Declaração de horário e local de trabalho para os cargos que por Lei cabem à acumulação (para fins de 
análise do acúmulo e de compatibilidade de horários quando for o caso);
15. Declaração de boa conduta se for (ou foi nos últimos cinco anos) servidor público, em qualquer esfera 
ou autarquia dos poderes Executivo, Legislativo e judiciário.
16. Comprovante de Situação Cadastral do CPF 
(http://www.receita.fazenda.gov.br/aplicacoes/atcta/cpf/consultapublica.asp)

ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL

PALESTRA: “A DIALÉTICA DA GLOBALIZAÇÃO E A ECONOMIA PARA A VIDA”
Serão abordados os seguintes temas: A Economia, a Globalização e o Consumo: Apresentar os 
fundamentos e discutir os conceitos da Economia e da introdução das variáveis ambientais e sociais na 
postura da sociedade sob o foco da Economia Globalizada e Regional.
As inscrições estarão abertas à todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão 
aproveitar o certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional os servidores lotados 
nos cargos enquadrados na Lei 5975/10. 
Data e horário: 10/04/2013 – 08h30      
Carga horária: 01 hora
Vagas: 100
Local: Ernesto Monte
Palestrante: Osvaldo Contador Junior
Inscrições: das 8h do dia 29/03/2013 as 12h do dia 08/04/2013, no site www.bauru.sp.gov.br
•	 Clique em secretaria da administração – escola de governo – inscrições – preencha CPF e 
Matrícula – selecione o curso e clique em matricular-se.
OBS: OS SERVIDORES QUE NÃO SE INSCREVEREM NO SITE NÃO TERÃO DIREITO A 
CERTIFICADO.

PALESTRA: “OLHAR VERDE – OS PILARES DA RIO + 20 – SEQUESTRO DE CARBONO ”
Serão abordados os seguintes temas: O mercado de carbono como forma simultânea de geração de lucros 
e preservação ambiental. 
As inscrições estarão abertas à todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão 
aproveitar o certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional os servidores lotados nos 
cargos de Biólogo, Engenheiro Agrônomo, Engenheiro Ambiental, Engenheiro Florestal, Zootecnista, 
Agente de Proteção Ambiental, Técnico Agrícola, Guarda-Parque e Jardineiro. 
Data e horário: 10/04/2013 – 14h      
Carga horária: 03 horas 
Vagas: 100
Local: OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, 21ª Subseção de Bauru, Av. Nações Unidas 30-30
Palestrante: Sirlei Sebastiana Polidoro Campos
Inscrições: das 8h do dia 01/04/2013 as 12h do dia 09/04/2013,  no site www.bauru.sp.gov.br
•	 Clique em secretaria da administração – escola de governo – inscrições – preencha CPF e 
Matrícula – selecione o curso e clique em matricular-se.
OBS: OS SERVIDORES QUE NÃO SE INSCREVEREM NO SITE NÃO TERÃO DIREITO A 
CERTIFICADO.

PALESTRA: “CULTURA E SOCIEDADE... COMO ACONTECE ESSA RELAÇÃO?. .QUEM 
SOMOS NóS”

Serão abordados os seguintes temas: Sociedade do Conhecimento? Cultura para o trabalho? As relações 
capitalistas e o trabalhador...Quais são os desafios do trabalhador na Modernidade? Quais as relações do 
“sucesso no trabalho” com a aquisição do Conhecimento? Ser humano: aprendizagem e desenvolvimento.
As inscrições estarão abertas à todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão 
aproveitar o certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional (PQP) os servidores 
lotados nos cargos enquadrados na Lei n° 5975/10. 
Datas e horários:  11/04/2013 – 14h       
Carga horária: 02 horas 
Vagas: 50
Local: Auditório do Gabinete
Palestrante: Griselda Luiza Purini
Inscrições: das 8h do dia 27/03/2013 as 12h do dia 09/04/2013, no site www.bauru.sp.gov.br
•	 Clique em secretaria da administração – escola de governo – inscrições – preencha CPF e 
Matrícula –  selecione o curso  e clique em matricular-se.
OBS: OS SERVIDORES QUE NÃO SE INSCREVEREM NO SITE NÃO TERÃO DIREITO à 
CERTIFICADO.

PALESTRA: “A IMPORTÂNCIA DO SERVIDOR PARA COMBATER O DESPERDÍCIO DE 
MATERIAIS E PRODUTOS QUE SÃO UTILIZADOS EM SUAS ATIVIDADES DIÁRIAS”

Serão abordados os seguintes temas: Questões práticas que podem ser aplicadas dentro de ambientes 
diversos, promovendo a sustentabilidade ambiental, econômica e social, tendo como foco a formação de 
uma sociedade consciente. 
As inscrições estarão abertas à todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão 
aproveitar o certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional os servidores lotados 
nos cargos enquadrados na Lei 5975/10. 
Data e horário: 15/04/2013 – 08h30       
Carga horária: 02 horas 
Vagas: 150
Local: Auditório do prédio Pioneiro da ITE – Praça 9 de julho nº1-51
Palestrante: Sidnei Rodrigues
Inscrições: das 8h do dia 01/04/2013 as 12h do dia 12/04/2013, no site www.bauru.sp.gov.br
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•	 Clique em secretaria da administração – escola de governo – inscrições – preencha CPF e 
Matrícula – selecione o curso e clique em matricular-se.
OBS: OS SERVIDORES QUE NÃO SE INSCREVEREM NO SITE NÃO TERÃO DIREITO A 
CERTIFICADO.

PALESTRA : “TRANSTORNOS ANSIOSOS”
Serão abordados os seguintes temas: O que são Transtornos de Ansiedade. Principais categorias 
diagnósticas e manifestações clínicas. Tratamento farmacológico e outras abordagens terapêuticas.
As inscrições estarão abertas à todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão 
aproveitar o certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional (PQP) os servidores 
lotados nos cargos de Analista de Recursos Humanos, Assistente Social, Psicólogo e Agente Social 
enquadrados na Lei 5975/10. 
Data e horário:  16/04/2013 - das 13h30 as 17h30       
Carga horária: 04 horas 
Vagas: 50
Local: Auditório do Gabinete
Palestrante: Adelia Ferraz Daher Miranda
Inscrições: das 8h do dia 01/04/2013 as 12h do dia 12/04/2013, no site www.bauru.sp.gov.br
•	 Clique em secretaria da administração – escola de governo – inscrições – preencha CPF e 
Matrícula –  selecione o curso  e clique em matricular-se.
OBS: OS SERVIDORES QUE NÃO SE INSCREVEREM NO SITE NÃO TERÃO DIREITO à 
CERTIFICADO.

PALESTRA : “PREVENÇÃO GINECOLóGICA”
Serão abordados os seguintes temas: As fases da vida da mulher (da criança à idosa); alertas sobre as 
prevenções de cada idade; a necessidade da informação prévia como método de promoção da saúde.
As inscrições estarão abertas à todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru.
Data e horário:  22/04/2013 – 08h30       
Carga horária: 01 hora 
Vagas: 50
Local: Auditório do Gabinete
Palestrante: Alberto Segalla Junior
Inscrições: das 8h do dia 08/04/2013 as 12h do dia 18/04/2013, no site www.bauru.sp.gov.br
•	 Clique em secretaria da administração – escola de governo – inscrições – preencha CPF e 
Matrícula –  selecione o curso  e clique em matricular-se.
OBS: OS SERVIDORES QUE NÃO SE INSCREVEREM NO SITE NÃO TERÃO DIREITO à 
CERTIFICADO.

PALESTRA : “CUIDADOS POSTURAIS NA ROTINA DIÁRIA COMO FORMA DE 
PREVENÇÃO E QUALIDADE DE VIDA”

Serão abordados os seguintes temas: Postura correta e déficits adquirido. Vícios posturais X patologia 
músculo-esquelética. Fatores de risco posturais e os cuidados com seus captores: olhos, pés, boca. Orientação 
de postura adequada no trabalho e atividades diárias. Orientação de exercícios básicos preventivos e tipos 
de tratamento para problemas ja instalados. 
As inscrições estarão abertas à todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru.
Data e horário:  23/04/2013 –  14h30       
Carga horária: 01 hora e 30 minutos
Vagas: 50
Local: Auditório do Gabinete
Palestrante: Sarah Boaventura de Araujo e Silva
Inscrições: das 8h do dia 08/04/2013 as 12h do dia 19/04/2013, no site www.bauru.sp.gov.br
•	 Clique em secretaria da administração – escola de governo – inscrições – preencha CPF e 
Matrícula –  selecione o curso  e clique em matricular-se.
OBS: OS SERVIDORES QUE NÃO SE INSCREVEREM NO SITE NÃO TERÃO DIREITO à 
CERTIFICADO.

PALESTRA : “BREVES APONTAMENTOS SOBRE PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA”

Serão abordados os seguintes temas: 1 - ATOS ADMINISTRATIVOS - 1.1 - Noções básicas; 1.2 - 
Validade; 1.3 - Eficácia; 1.4 - Legitimidade; 1.5 - Nulidade; 1.6 - Direito da Administração Pública rever 
seus atos; 1.7 - Revisão pelo Judiciário. 2 - PRINCÍPIOS  - 2.1 - Da Legalidade; 2.2 - Da Moralidade; 
2.3 - Da Supremacia do interesse público; 2.4 - Da isonomia; 2.5 - Da motivação;  2.6 - Da Eficiência; 
2.7 - Da Finalidade; 2.8 - Da Publicidade e  Transparência; 2.9 - Responsabilidade. 3 - APONTAMENTOS 
PRÁTICOS
As inscrição estarão abertas no 1° período para os cargos de: Administrador, Agente de Administração, 
Analista de Organização e Métodos, Analista de Recursos Humanos, Assistente Social, Auditor 
Fiscal Tributário, Auxiliar de Administração, Contador, Economista, Fiscal de Posturas Municipais, 
Paralegal, Procurador Jurídico, Psicólogo, Técnico de Administração, Técnico de Contabilidade, 
Técnico de Gestão de Convênios, Técnico de Recursos Humanos, Técnico Orçamentário e Técnico 
Tributário, os quais poderão aproveitar o certificado para fins de Progressão por Qualificação 
Profissional; e no 2° período para os demais cargos.  
Datas e horários: 25/04/2013 - 8h30
Vagas: 150
Local: E.E. Ernesto Monte
Palestrante: Yeda Costa Fernandes da Silva
Inscrições: das 8h do dia 10/04/2013 as 12h do dia 23/04/2013, no site www.bauru.sp.gov.br
•	 Clique em secretaria da administração – escola de governo – inscrições – preencha CPF e 
Matrícula –  selecione o curso  e clique em matricular-se.
OBS: OS SERVIDORES QUE NÃO SE INSCREVEREM NO SITE NÃO TERÃO DIREITO à 
CERTIFICADO.

PALESTRA : “O DIREITO DE INFORMAÇÃO E O ACESSO À INFORMAÇÃO PÚBLICA”
Serão abordados os seguintes temas: O direito de informação e a concorrência de direitos fundamentais. 
O direito de informação. O direito de informar. O direito de se informar. O direito de ser informado. 

Observações em relação à  LEI Nº 12.527, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2011,  que regula o acesso a 
informações previsto no inciso XXXIII do art. 5o, no inciso II do § 3o do art. 37 e no § 2o do art. 216 da 
Constituição Federal.
As inscrições estarão abertas à todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão 
aproveitar o certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional (PQP) os servidores 
lotados nos cargos enquadrados na Lei n° 5975/10. 
Data e horário:  26/04/2013 - 15:30h 
Carga horária: 02 horas 
Vagas: 150
Local: E. E. Ernesto Monte
Palestrante: Tatiana Stroppa
Inscrições: das 8h do dia 12/04/2013 as 12h do dia 24/04/2013, no site www.bauru.sp.gov.br
•	 Clique em secretaria da administração – escola de governo – inscrições – preencha CPF e 
Matrícula –  selecione o curso  e clique em matricular-se.
OBS: OS SERVIDORES QUE NÃO SE INSCREVEREM NO SITE NÃO TERÃO DIREITO à 
CERTIFICADO.

PALESTRA : “STRESS E SÍNDROME DE BOURNOUT”
Serão abordados os seguintes temas: O que é Stress, o que é Síndrome de Bournout. Como diferenciar , 
como abordar. Possibilidades de Tratamento.
As inscrições estarão abertas à todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão 
aproveitar o certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional (PQP) os servidores 
lotados nos cargos de Analista de Recursos Humanos, Assistente Social, Psicólogo e Agente Social, 
enquadrados na Lei 5975/10. 
Datas e horários: 29/04/2013 - 8h
Carga horária: 04 horas 
Vagas: 50
Local: Auditório do Gabinete
Palestrante: Adelia Ferraz Daher Miranda
Inscrições: das 8h do dia 16/04/2013 as 12h do dia 26/04/2013, no site www.bauru.sp.gov.br
•	 Clique em secretaria da administração – escola de governo – inscrições – preencha CPF e 
Matrícula –  selecione o curso  e clique em matricular-se.
OBS: OS SERVIDORES QUE NÃO SE INSCREVEREM NO SITE NÃO TERÃO DIREITO à 
CERTIFICADO.

CURSO DE ESPANHOL – MóDULO I
Serão abordados os seguintes temas: Introdução à linguagem oral e escrita. Leitura e compreensão de 
textos orais e escritos especialmente de gênero descritivo. Formação do vocabulário básico priorizando a 
lexicografia contrastiva, expressões mais comuns, gramática básica. Aspectos elementares da cultura dos 
países hispanofalantes. 
As inscrições estarão abertas à todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão 
aproveitar o certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional (PQP) os servidores 
lotados nos cargos de: Agente Cultural, Bibliotecário, Agente de Turismo, Engenheiro Elétrico, 
Engenheiro Mecânico e Relações Públicas.
Datas e horários: 09/04, 16/04, 23/04, 30/04, 07/05, 14/05, 21/05, 28/05, 04/06, 11/06 das 19h30 as 21h30
Carga horária: 20 horas 
Local: NAPEM, Av. Duque de Caxias, 11-38
Responsável: Nivaldo Aranda
Inscrições: das 8h do dia 25/03/2013 as 12h do dia 08/04/2013, no site www.bauru.sp.gov.br
•	 Clique em secretaria da administração – escola de governo – inscrições – preencha CPF e 
Matrícula –  selecione o curso  e clique em matrícula.
OBS: OS SERVIDORES QUE NÃO SE INSCREVEREM NO SITE NÃO TERÃO DIREITO à 
CERTIFICADO.

CURSO DE INFORMÁTICA BÁSICA
Serão abordados os seguintes temas:  1. Introdução - 2. História - 3. Hardware e periféricos (3.1. 
Processador, 3.2. Memória RAM, 3.3. Placa-mãe, 3.4. Gabinete, 3.5. Disco rígido, 3.6. Impressoras, 3.7. 
Scanners) - 4. Procedimentos básicos (4.1. Ligar o microcomputador, 4.2. Desligar o microcomputador) - 5. 
Ambiente de trabalho (5.1. Mouse, 5.2. Teclado, 5.3. Senha de acesso, 5.4. Windows, 5.5. Menu iniciar, 
5.6. Ícone, 5.7. Barra de ferramentas, 5.8. Área de trabalho, 5.9. Proteção de tela, 5.10. Windows Explorer, 
5.11. Lixeira, 5.12. Painel de controle) - 6. Aplicativos, intranet e internet (6.1. Aplicativos, 6.2. Intranet, 
6.3. Internet, 6.4. E-mail, 6.5. Redes e mídias sociais, 6.6. Editores de textos, 6.7. Planilhas de cálculos, 
6.8. Geradores de apresentação).
As inscrições estarão abertas a todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e  poderão 
aproveitar o certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional (PQP) os servidores 
lotados nos cargos enquadrado na Lei 5975/10. 
Datas e horários: 05/04, 12/04, 19/04, 26/04, 03/05, 10/05, 17/05, 24/05, 07/06, 14/06 das 14h as 17h
Carga horária: 30 horas 
Local: Faculdade Anhanguera (Laboratório de Informática)
Responsável: David José Françoso
Inscrições: das 8h do dia 25/03/2013 as 12h do dia 03/04/2013, no site www.bauru.sp.gov.br
•	 Clique em secretaria da administração – escola de governo – inscrições – preencha CPF e 
Matrícula –  selecione o curso  e clique em matrícula.
OBS: OS SERVIDORES QUE NÃO SE INSCREVEREM NO SITE NÃO TERÃO DIREITO à 
CERTIFICADO.

CURSO DE PORTUGUÊS – MóDULO I
Serão abordados os seguintes temas: Estudo dos erros mais frequentes na fala e escrita. Problemas de 
concordância, redundâncias, usos de pronomes, singular e plural, nova ortografia, palavras e expressões 
mal-usadas, questões diversas. Leitura e interpretação de textos.
As inscrições estarão abertas a todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão 
aproveitar o certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional (PQP) os servidores 
lotados nos cargos enquadrado na Lei 5975/10. 
Datas e horários: 04/04, 11/04, 18/04, 25/04, 02/05, 09/05, 16/05, 23/05, 06/06, 13/06 das 08h30 as 10h30
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Carga horária: 20 horas 
Local: NAPEM, Av. Duque de Caxias, 11-38
Responsável: Nivaldo Aranda
Inscrições: das 8h do dia 25/03/2013 as 12h do dia 02/04/2013, no site www.bauru.sp.gov.br
•	 Clique em secretaria da administração – escola de governo – inscrições – preencha CPF e 
Matrícula –  selecione o curso  e clique em matrícula.
OBS: OS SERVIDORES QUE NÃO SE INSCREVEREM NO SITE NÃO TERÃO DIREITO à 
CERTIFICADO.

CURSO DE PORTUGUÊS – MóDULO II
Serão abordados os seguintes temas: Morfologia da língua portuguesa, sintaxe, pontuação, figuras de 
linguagem, redação oficial (e-mail, ofício, circular e carta). Leitura e interpretação de textos.
As inscrições estarão abertas a todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão 
aproveitar o certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional (PQP) os servidores 
lotados nos cargos enquadrado na Lei 5975/10. 
Datas e horários: 05/04, 12/04, 19/04, 26/04, 03/05, 10/05, 17/05, 24/05, 07/06, 14/06 das 08h30 as 10h30
Carga horária: 20 horas 
Local: NAPEM, Av. Duque de Caxias, 11-38
Responsável: Nivaldo Aranda
Inscrições: das 8h do dia 25/03/2013 as 12h do dia 03/04/2013, no site www.bauru.sp.gov.br
•	 Clique em secretaria da administração – escola de governo – inscrições – preencha CPF e 
Matrícula –  selecione o curso  e clique em matrícula.
OBS: OS SERVIDORES QUE NÃO SE INSCREVEREM NO SITE NÃO TERÃO DIREITO à 
CERTIFICADO.

Darlene Martin Tendolo
Secretária

Secretaria do Bem-Estar Social

PORTARIA Nº 021/2013
 DARLENE MARTIN TENDOLO, Secretária Municipal do Bem-Estar Social – SEBES, no uso 
de suas atribuições legais:

RESOLVE
 Autorizar as servidoras abaixo descritas, pelo prazo de 06 meses, a condução de viaturas 
municipais, compatíveis à categoria que as mesmas são habilitadas, na execução de serviços realizados 
para esta Secretaria, em conformidade com o Decreto nº 10.088 de 20 de setembro de 2005, com todas as 
responsabilidades cabíveis:

Servidor Cargo Nº Carteira Nacional 
de Habilitação Validade

ALESSANDRA DE MORAIS LUCHIARI Assistente Social 01795434598 06/02/2018
REGINA LOURDES DE FREITAS Assistente Social 02372968936 28/12/2017

PUBLIQUE-SE, REGISTRA-SE E CUMPRA-SE
Bauru, 15 de março de 2013.

DARLENE MARTIN TENDOLO
SECRETÁRIA MUNICÍPAL DO BEM-ESTAR SOCIAL

Secretaria de Cultura
Elson Reis
Secretário

O Secretário Municipal de Cultura, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei e, considerando a 
promulgação da lei 4.861, de 02 de julho de 2002, que cria a Banda Municipal de Bauru, faz saber:

Desistência
De acordo com o regulamento interno da Banda Municipal de Bauru, fica desligado da bolsa estudo o aluno 
abaixo relacionado, por motivo de desistência da vaga, a pedido.

Aluno
Paulo Henrique Maurício Junior

Elson Reis
Secretário Municipal de Cultura

Bauru, 1º de abril de 2013

O Secretário Municipal de Cultura, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei e, considerando a 
promulgação da lei 4.861, de 02 de julho de 2002, que cria a Banda Municipal de Bauru, faz saber:

Convocação
Em substituição as vagas existentes da Banda Municipal de Bauru, deverá comparecer o aluno relacionado 
abaixo no Automóvel Clube, praça Rui Barbosa, 1-23 – centro, no prazo de cinco dias úteis, a contar da data 
de publicação, conforme o horário abaixo discriminado para tratar de assuntos relacionados à nomeação, 
conforme prova seletiva da Banda Municipal de Bauru, já realizado.
Horário de atendimento das 09h00 às 11h00 e das 14h00 às 17h00.

Alunos 
Ricardo Guarnetti Ueda

Ohana Ravanelli Paulo
Izabela de Morais Oliveira

Elson Reis
Secretário Municipal de Cultura

Bauru, 1º de abril de 2013

O Secretário Municipal de Cultura, no uso das atribuições que lhe são conferidos por lei e, considerando 
a promulgação da lei 5.140, de 18 de maio de 2004, que cria Orquestra Sinfônica Municipal de Bauru, faz 
saber:

Convocação
Em substituição as vagas existentes da Orquestra Sinfônica Municipal de Bauru, deverá comparecer o líder 
de naipe e os alunos relacionados abaixo no Automóvel Clube, praça Rui Barbosa, 1-23 – centro, no prazo 
de cinco dias úteis, a contar da data de publicação, conforme o horário abaixo discriminado para tratar de 
assuntos relacionados à nomeação, conforme prova seletiva da Orquestra Sinfônica Municipal de Bauru, 
já realizado.
Horário de atendimento das 09h00 às 11h00 e das 14h00 às 17h00.

Líder de naipe
Paulo Henrique Maurício Junior

Alunos 
Isabela Rodrigues Thiophilo
Isis Urquisa Santos
Vinicius B. de Carvalho
Lucas d. Alessandro Ribeiro

Elson Reis
Secretário Municipal de Cultura

Bauru, 1º de abril de 2013

Secretaria da Educação
Vera Mariza Regino Casério

Secretária

CONTRATO Nº 6.973/13 - PROCESSO Nº 19.102/11 – (E-doc nº 13.118/13) - CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU - CONTRATADA: HS COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA – ME - 
OBJETO: A CONTRATADA obriga-se a fornecer ao CONTRATANTE 01 (um) televisor no mínimo 
32”, tela tipo LCD com entrada USB, formato de tela mínimo de 16:9, potência mínima de saída 20W, 
resolução mínimo de 1.366x768 pixels, bivolt, manual em português e controle remoto – marca/modelo: 
H BUSTER / 32LCD / UBS, melhor descrito no Anexo I do Edital nº 160/11 e nos termos de sua proposta 
anexa ao Processo Administrativo nº 19.102/2.011. – PRAZO: 12 meses – VALOR TOTAL: R$ 1.238,00 
– MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/11 – PROPONENTES: 11 - ASSINATURA: 
11/03/13, conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93.

EXTRATOS 

      Os pagamentos referente a tributos, tarifas e outros serviços pertencentes a Prefeitura Municipal 
de Bauru, devem ser feitos exclusivamente através de guias (com código de barras ou GRE) não podendo ser 
efetuados em hipótese alguma com depósitos em conta corrente, pois não há como identificar o tributo ou outro 
serviço o qual foi pago, impossibilitando assim sua baixa.

Secretaria de 
Economia e Finanças 

Marcos Roberto da Costa Garcia
Secretário

 A Prefeitura Municipal de Bauru, conforme artigo 31, parágrafo 3º da Constituição Federal, 
parágrafo 3º do artigo 25 e ainda Inciso II, do artigo 94, da Lei Orgânica do Município, comunica que se 
encontra a disposição nesta Secretaria, a quem possa interessar, para exame e apreciação, por um prazo de 
12 (doze) meses, a contar da data desta publicação, as Contas deste Município, referente ao exercício de 
2.012.

MARCOS ROBERTO DA COSTA GARCIA
SECRETÁRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS

DIVISÃO DE AUDITORIA FISCAL DE RECEITAS  IMOBILIÁRIAS

PROCESSOS DEFERIDOS
17.233/12 Francisco Galleli; 4.455/13 Bispado de Bauru – Cúria Diocesana, apensado ao nº 13.583/13; 
49.542/12 Maurício Olímpio ; 17.465/12 Delio Pedro Eslaquenaufe; 18.126/12 Osvaldo Paine Fabri. 

PROCESSOS INDEFERIDOS
23.665/12 Laurindo Alves dos Santos; 52.171/12 Eliana Antônia Domingues Falconi.
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DIVISÃO DE DÍVIDA ATIVA RECEITAS  IMOBILIÁRIAS
FRANCISCO JOÃO DE AMORIM

DIRETOR DA DIVISÃO DE D.D.A- REC. IMOBILIÁRIAS

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

Proc. 49221/08 -  Aparecida Jandira Moro de Godoi;
Proc. 50135/12 -  Renata da Silva Lima Campagneri;
Proc. 50197/12 -  Cristina Kauffman da Cruz;
Proc. 50831/12 -  Ednardo dos Santos Viana;
Proc. 51012/12 -  Bernardete Aparecida Lopes;
Proc. 51181/12 -  Lourdes Silveira Belmiro;
Proc. 51709/12 -  Vanice Aneli;
Proc. 51857/12 -  José Bragante;
Proc. 51866/12 -  Sônia de Oliveira Ferreira;
Proc. 51903/12 -  Regina Mara Ferreira;
Proc. 52008/12 -  Maria Irani Gomes;
Proc. 52319/12 -  João Santana;
Proc. 52374/12 -  Aparecido de Moura Silva;
Proc. 52469/12 – José Luiz Martins;
Proc. 52976/12 -  Valdecir Sanches Conceição de Araujo;
Proc. 54887/12 -  Lucimar Bibiani Dantas;
Proc. 55953/12 -  Darci Florentino;
Proc. 56032/12 -  Debora Gomes Sebastião;
Proc. 56262/12 -  Maria Clara Nunes Pinheiro;
Proc. 62820/12 – Valdeir Gomes.

Notificamos o(s) Contribuinte(s) abaixo relacionado da RESCISÃO e do CANCELAMENTO do 
PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO nos Termos da cláusula terceira do respectivo Termo de 
Parcelamento combinado com o Artigo 270 do Decreto Municipal Nº 10.645/08.
Os valores pagos foram compensados nos valores da dívida original conforme dispõe do artigo 163 do 
Código Tributário Nacional, prosseguindo-se na cobrança do saldo devedor nos termos da legislação 
vigente.

Proc. 19953/10 – Mario Sabino;
Proc. 20132/10 – Mario Sabino Junior;
Proc. 26842/10 – Paulo César Domingues dos Santos;
Proc. 28377/10 – Antônio Spinelli;
Proc. 30022/10 – Maria Inês Vieira Gabas;
Proc. 33105/10 –  Bernadette Covolan Ulson;
Proc.     131/11 – João Roberto Montanari;
Proc.     280/11 – Oswaldo Antônio de Carvalho;
Proc.     318/11 – Joaquim Martins Junior Outros;
Proc.   9745/11 – Lúcia Concuruto;
Proc. 15590/11 – Lúcia Concuruto;
Proc. 15772/11 – Alessandra Amaral Sacomani;
Proc. 16001/11 – Olga Aparecida Vilas Boas.

Notificamos os contribuintes abaixo relacionados, para que compareçam no POUPA TEMPO, sito à Av. 
Nações Unidas nº 4-44, esquina com Rua Inconfidência, Centro da Cidade, no Prazo de 05(Cinco) dias, 
a partir da publicação desta, a fim de promoverem a regularização dos Procedimentos Administrativos 
indicados, sob pena de Cancelamento do parcelamento e cobrança do saldo remanescente com acréscimos 
legais, nos termos do artigo nº 270 do Decreto Municipal Nº 10.645/08.

Proc. 14964/12 - João Zagotto.

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
DIRETORA: ANA RAQUEL FERNANDES

DEPARTAMENTO FINANCEIRO
PROCESSO NOME VALOR
28394/2011 AGUALAR DE BAURU COMERCIAL LTDA ME R$ 36,75
28394/2011 AGUALAR DE BAURU COMERCIAL LTDA ME R$ 36,75
28394/2011 AGUALAR DE BAURU COMERCIAL LTDA ME R$ 257,25
28394/2011 AGUALAR DE BAURU COMERCIAL LTDA ME R$ 241,50
28394/2011 AGUALAR DE BAURU COMERCIAL LTDA ME R$ 15,75
28394/2011 AGUALAR DE BAURU COMERCIAL LTDA ME R$ 241,50
28394/2011 AGUALAR DE BAURU COMERCIAL LTDA ME R$ 84,00
72575/2011 AIM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA R$ 3.930,24
72575/2011 AIM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA R$ 3.930,24
72575/2011 AIM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA R$ 3.930,24
29744/2012 ALLIANZ SEGUROS S/A R$ 276,00

43962/2011 BAURU NUTRI IND E COM DE FORMULADOS LTDA R$ 566,00
54509/2011 BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES LTDA R$ 481,80
54509/2011 BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES LTDA R$ 5.914,30
54509/2011 BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES LTDA R$ 1.515,48

37670/2012 BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES LTDA R$ 23.530,50
37670/2012 BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES LTDA R$ 16.819,92
37670/2012 BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES LTDA R$ 8.887,68
59226/2011 BAURU CENTER CÓPIAS COMÉRCIO E COPIADORA LTDA R$ 230,00
9346/2007 BENEPLAN PLANO DE SAÚDE LTDA R$ 844.954,19

12989/2012 CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO R$ 22.393,87
12989/2012 CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO R$ 7.624,90
12989/2012 CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO R$ 7.879,00
12989/2012 CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO R$ 2.750,00
12989/2012 CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO R$ 8.943,51
12989/2012 CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO R$ 70,59
55099/2011 CAROLINA CORRÊA JOSÉ ME R$ 1.031,44
31287/2012 CM HOSPITALAR LTDA R$ 55.000,00
9678/2012 ECOTEC TECNOLOGIA ECOLÓGICA LTDA EPP R$ 620,00
9678/2012 ECOTEC TECNOLOGIA ECOLÓGICA LTDA EPP R$ 1.780,00
9678/2012 ECOTEC TECNOLOGIA ECOLÓGICA LTDA EPP R$ 2.400,00
9678/2012 ECOTEC TECNOLOGIA ECOLÓGICA LTDA EPP R$ 2.000,00
75049/2011 EDUARDO MOURA SALA MALAVILA EPP R$ 399,00
39115/2011 EMPRESA MUN DESENV URBANO E RURAL DE BAURU R$ 983.332,47
8065/2013 FARMACONN LTDA R$ 522,24
28192/2011 FONEMASTER TELEINFORMATICA LTDA ME R$ 912,60
40961/2012 GUARNIERI & BALLAMINUT TRANSP E BEBIDAS LTDA R$ 702,46

64887/2011 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A – IMESP R$ 331,88
64887/2011 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A – IMESP R$ 331,89
9406/2012 IND. E COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA MACATUBA LTDA ME R$ 1.886,88
9406/2012 IND. E COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA MACATUBA LTDA ME R$ 1.257,92
9406/2012 IND. E COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA MACATUBA LTDA ME R$ 150,60
9406/2012 IND. E COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA MACATUBA LTDA ME R$ 63,40
9407/2012 IND. E COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA MACATUBA LTDA ME R$ 210,00
9406/2012 IND. E COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA MACATUBA LTDA ME R$ 61,00
9407/2012 IND. E COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA MACATUBA LTDA ME R$ 42,80
9407/2012 IND. E COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA MACATUBA LTDA ME R$ 140,00
38927/2011 ITAIRES & YUHARA COM PRO DE LIMPEZA LTDA R$ 603,59
21655/2012 JBS S/A R$ 4.000,00
21655/2012 JBS S/A R$ 11.565,96
21655/212 JBS S/A R$ 9.792,00

21655/2012 JBS S/A R$ 3.845,00
1195/2012 JD EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA ME R$ 3.398,00

27881/2012 JL RODRIGUES ALIMENTOS LTDA R$ 4.638,60
27881/2012 JL RODRIGUES ALIMENTOS LTDA R$ 4.638,60
27881/2012 JL RODRIGUES ALIMENTOS LTDA R$ 4329,36
27881/2011 JL RODRIGUES ALIMENTOS LTDA R$ 6.494,04
27881/2012 JL RODRIGUES ALIMENTOS LTDA R$ 4.638,60
52995/2011 L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA EPP R$ 1.086,30
36414/2009 LACON ENGENHARIA LTDA R$ 103.818,85
36414/2009 LACON ENGENHARIA LTDA R$ 45.785,97
62831/2011 LEONEL COELHO ME R$ 2.792,37
65249/2011 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA R$ 70,00
1068/2013 MAURICIO SGAVIOLI ROCCHI ME R$ 1.145,00
67460/2012 MAURY ANTONIO DOS SANTOS BAURU ME R$ 230,40
67460/2012 MAURY ANTONIO DOS SANTOS BAURU ME R$ 324,00
67460/2012 MAURY ANTONIO DOS SANTOS BAURU ME R$ 230,40
67460/2012 MAURY ANTONIO DOS SANTOS BAURU ME R$ 1.384,80
67460/2012 MAURY ANTONIO DOS SANTOS BAURU ME R$ 230,40
19561/2008 NEW LINE COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA R$ 5.792,92
19561/2008 NEW LINE COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA R$ 4.652,68
30182/2012 NOVACK COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA R$ 5.460,00
30182/2012 NOVACK COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA R$ 3.640,00
21555/2012 NOVELLO E CARBONELLI LTDA ME R$ 483,30
27336/2012 OFFICE DO BRASIL EQUIP PARA ESCRITÓRIO LTDA R$ 70,59
18035/2012 PADARIA SANTA FÉ COLONIAL DE BAURU LTDA EPP R$ 6.297,50
22608/2012 PIRES TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA R$ 7.200,00
7395/2012 PIRES TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA R$ 195,00
7397/2012 PIRES TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA R$ 1.177,82
22608/2012 PIRES TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA R$ 5.400,00
22583/2012 PORTAL CM E EXT DE AREIA E PEDREGULHO LTDA R$ 1.776,50

11086/2012 PONTEPEDRAS MINERAÇÃO E BRITAGEM LTDA R$ 36.153,00
11086/2012 PONTEPEDRAS MINERAÇÃO E BRITAGEM LTDA R$ 40.020,00
11086/2012 PONTEPEDRAS MINERAÇÃO E BRITAGEM LTDA R$ 5.520,00
11086/2012 PONTEPEDRAS MINERAÇÃO E BRITAGEM LTDA R$ 15.295,50
11086/2012 PONTEPEDRAS MINERAÇÃO E BRITAGEM LTDA R$ 43.105,50
73005/2011 REDE LK DE POSTOS LTDA R$ 14.730,44
73005/2011 REDE LK DE POSTOS LTDA R$ 3.179,26
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27708/2012 REFRICLINICA BAURU LTDA R$ 13.303,00
58700/2011 RILL QUIMICA LTDA EPP R$ 4.012,80
58700/2011 RILL QUIMICA LTDA EPP R$ 2.675,20
58700/2011 RILL QUIMICA LTDA EPP R$ 124,52
58700/2011 RILL QUIMICA LTDA EPP R$ 22,00
58700/2011 RILL QUIMICA LTDA EPP R$ 110,00
58700/2011 RILL QUIMICA LTDA EPP R$ 110,00
1195/2012 WEM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA R$ 1.315,72
55639/2012 FUNDAÇÃO TOLEDO - FUNDATO R$ 9.563,40
55639/2012 FUNDAÇÃO TOLEDO - FUNDATO R$ 5.161,20
55814/2012 AÇÃO COMUNITÁRIA SÃO FRANCISCO DE ASSIS R$ 25.769,30
55814/2012 ASSOCIAÇÃO CRECHE IRMÃ CATARINA R$ 13.346,54
55814/2012 ASSOCIAÇÃO CRECHE RODRIGUES DE ABREU – MANT. R$ 21.309,94
55814/2012 ASSOCIAÇÃO CRECHE RODRIGUES DE ABREU – REDEN. R$ 27.919,49
55814/2012 BOM PASTOR INST. DE VAL. E PROM. à INTEG. HUMANA R$ 2.449,51
55814/2012 BOM PASTOR INST. DE VAL. E PROM. à INTEG. HUMANA R$ 22.045,63
55814/2012 CASA DA CRIANÇA MADRE TEODORA VOIRON R$ 875,95
55814/2012 CASA DA CRIANÇA MADRE TEODORA VOIRON R$ 7.883,55
55814/2012 CENTRO DE AMPARO E ASSIST. A DIGNIDADE HUMANA R$ 27.075,40
55814/2012 CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTIL JOÃO PAULO II R$ 19.112,00
55814/2012 CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA CRIANÇA – CEVAC R$ 1.853,87
55814/2012 CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA CRIANÇA – CEVAC R$ 16.684,81
55814/2012 CENTRO COMUM. ASSIST. E EDUC. ANIBAL DIFRANCIA R$ 25.259,78
55814/2012 CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE R$ 3.089,78
55814/2012 CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE R$ 955,60
55814/2012 CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE R$ 27.808,02
55814/2012 CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE R$ 8.600,40
55814/2012 CRECHE BERÇÁRIO ANTÔNIO PEREIRA R$ 21.453,27
55814/2012 CRECHE BERÇÁRIO CRUZADA PASTORES DE BELEM R$ 19.366,88
55814/2012 CRECHE BERÇÁRIO DR. LEOCÁDIO CORREA R$ 24.925,29
55814/2012 CRECHE BERÇÁRIO ERNESTO QUÁGGIO R$ 22.297,20
55814/2012 CRECHE BERÇARIO SÃO JOSE R$ 3.357,34
55814/2012 CRECHE BERÇARIO SÃO JOSE R$ 30.216,06
55814/2012 CRECHE BERÇÁRIO SÃO JUDAS TADEU E SÃO DIMAS R$ 25.817,13
55814/2012 CRECHE COMUNITÁRIA PINGO DE GENTE R$ 25.323,50
55814/2012 CRECHE DE ASSISTÊNCIA NOSSA CRIANÇA R$ 2.365,10
55814/2012 CRECHE DE ASSISTÊNCIA NOSSA CRIANÇA R$ 21.285,95
55814/2012 CRECHE DOCE RECANTO R$ 1.914,38
55814/2012 CRECHE DOCE RECANTO R$ 17.229,47
55814/2012 CRECHE E CENTRO EDUCATIVO MONTEIRO LOBATO R$ 27.394,00
55814/2012 CRECHE E CENTRO EDUCATIVO UNIDOS P/ O BEM R$ 13.935,75
55814/2012 CRECHE E ESCOLA MADRE CLÉLIA R$ 25.657,99
55814/2012 CRECHE EVANGELICA BOM PASTOR R$ 1.425,43
55814/2012 CRECHE EVANGELICA BOM PASTOR R$ 12.828,92
55814/2012 CRECHE NOSSA SENHORA DO DESTERRO R$ 8.680,05
55814/2012 INSTITUIÇÃO BENEFICENTE BOM SAMARITANO R$ 19.987,87
55814/2012 INSTITUTO DAS APOST. DO SAG. CORAÇÃO DE JESUS R$ 17.360,10
55814/2012 SOCIEDADSE CRISTÃ MARIA RIBEIRO R$ 27.075,40
51504/2012 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEC. DE BAURU R$ 124.339,22
51504/2012 ASSOCIAÇÃO DE PAIS P/ INTEG. ESCOLAR DA CRIANÇA R$ 4.459,40
55577/2012 AELESAB – PROG. DE INTEG.  ASSIST. A CRIANÇA R$ 4.781,70
55812/2012 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ R$ 4.172,58
50812/2012 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ R$ 20.000,00
55670/2012 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA CANÁ R$ 5.740,00
55662/2012 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEC. DE BAURU R$ 4.114,17
51504/2012 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEC. DE BAURU R$ 6.544,17
54401/2012 ASSOCIAÇÃO DE APOIO PESSOA C/ AIDS BAURU - SAPAB R$ 838,49
54401/2012 ASSOCIAÇÃO DE APOIO PESSOA C/ AIDS BAURU - SAPAB R$ 1.060,00
55683/2012 ASSOCIAÇÃO DE PROT. A MATERNIDADE E A CRIANÇA R$ 1.257,74
55606/2012 CASA DA ESPERANÇA R$ 6.601,00
55693/2012 CASA DO GAROTO DOS PADRES ROGACIONISTAS R$ 9.487,50
55696/2012 CASA DO GAROTO DOS PADRES ROGACIONISTAS R$ 838,49
55693/2012 CASA DO GAROTO DOS PADRES ROGACIONISTAS R$ 3.731,00
55696/2012 CASA DO GAROTO DOS PADRES ROGACIONISTAS R$ 7.155,00
55597/2012 CENTRO COMUNT. ASSIST. E EDUC. ANIBAL DIFRÂNCIA R$ 5.692,50
55817/2012 CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE - CEAC R$ 10.000,00
55816/2012 CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE - CEAC R$ 4.018,00
55816/2012 CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE - CEAC R$ 6.170,50
55376/2012 COMUNIDADE BOM PASTOR R$ 838,49
55676/2012 CONSÓRCIO INT. PROM. SOCIAL REG. BAURU - CIPS R$ 6.601,00
59175/2012 FUNDAÇÃO INÁCIO DE LOYOLA FAMÍLIA DE NAZARÉ R$ 838,49
59175/2012 FUNDAÇÃO INÁCIO DE LOYOLA FAMÍLIA DE NAZARÉ R$ 838,49
59175/2012 FUNDAÇÃO INÁCIO DE LOYOLA FAMÍLIA DE NAZARÉ R$ 360,66
59175/2012 FUNDAÇÃO INÁCIO DE LOYOLA FAMÍLIA DE NAZARÉ R$ 15.484,70
55639/2012 FUNDAÇÃO TOLEDO - FUNDATO R$ 1.865,50

55639/2012 FUNDAÇÃO TOLEDO - FUNDATO R$ 24.913,40
55639/2012 FUNDAÇÃO TOLEDO - FUNDATO R$ 17.085,60
55639/2012 FUNDAÇÃO TOLEDO - FUNDATO R$ 8.480,00
55639/2012 FUNDAÇÃO TOLEDO - FUNDATO R$ 6.344,40
55646/2012 INSTITUTO DAS APOST. SAG. CORAÇÃO DE JESUS R$ 5.161,20
51504/2012 LAR ESCOLA SANTA LUZIA PARA CEGOS R$ 11.148,50
55381/2012 PEQUENOS OBREIROS DE CURUÇA – POC R$ 2.152,50
55375/2012 RECUPERAÇÃO E ASSISTÊNCIA CRISTÃ R$ 838,49
51504/2012 SOCIEDADE P/ REAB.  E REIT. DO INCAPACITADO - SORRI R$ 5.986,74
51504/2012 SOCIEDADE P/ REAB.  E REIT. DO INCAPACITADO - SORRI R$ 113.748,15
56600/2012 SOCIEDADE P/ REAB.  E REIT. DO INCAPACITADO - SORRI R$ 5.635,83
55716/2012 AÇÃO COMUNITÁRIA SÃO FRANCISCO DE ASSIS R$ 17.220,00
55577/2012 AELESAB – PROG. DE INTEG.  ASSIST. A CRIANÇA R$ 7.335,90
55577/2012 AELESAB – PROG. DE INTEG.  ASSIST. A CRIANÇA R$ 11.330,00
55577/2012 AELESAB – PROG. DE INTEG.  ASSIST. A CRIANÇA R$ 9.261,90
55577/2012 AELESAB – PROG. DE INTEG.  ASSIST. A CRIANÇA R$ 4.240,00
55678/2012 ASSOCIAÇÃO BAURUENSE COMBATE AO CÂNCER R$ 15.500,00
54740/2012 ASSOCIAÇÃO BAURUENSE RENAIS CRÔNICOS R$ 15.000,00
55812/2012 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ R$ 66.507,42
55812/2012 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ R$ 18.320,00
55670/2012 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA CANÁ R$ 7.335,90
55670/2012 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA CANÁ R$ 18.224,50
55670/2012 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA CANÁ R$ 1.398,75
55620/2012 ASSOCIAÇÃO COMUNIDADE EM AÇÃO ÊXODO - ACAÊ R$ 17.162,60
55620/2012 ASSOCIAÇÃO COMUNIDADE EM AÇÃO ÊXODO - ACAÊ R$ 1.398,75
55620/2012 ASSOCIAÇÃO COMUNIDADE EM AÇÃO ÊXODO - ACAÊ R$ 22.839,46
55620/2012 ASSOCIAÇÃO COMUNIDADE EM AÇÃO ÊXODO - ACAÊ R$ 2.797,50
55620/2012 ASSOCIAÇÃO COMUNIDADE EM AÇÃO ÊXODO - ACAÊ R$ 3.900,80
55662/2012 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEC. DE BAURU R$ 22.929,01
55662/2012 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEC. DE BAURU R$ 43.778,68
55394/2012 ASSOCIAÇÃO DE PAIS P/ INT. ESCOLAR DA CRIANÇA. R$ 21.545,74
54401/2012 ASSOCIAÇÃO DE APOIO PESSOA C/ AIDS BAURU - SAPAB R$ 17.419,96
54401/2012 ASSOCIAÇÃO DE APOIO PESSOA C/ AIDS BAURU - SAPAB R$ 2.584,28
54401/2012 ASSOCIAÇÃO DE APOIO PESSOA C/ AIDS BAURU - SAPAB R$ 15.845,36
55683/2012 ASSOCIAÇÃO DE PROT. A MATERNIDADE E A CRIANÇA R$ 23.768,03
55625/2012 CASA DA CRIANÇA MADRE MARIA TEODORA VOIRON R$ 13.202,00
55606/2012 CASA DA ESPERANÇA R$ 17.616,06
55606/2012 CASA DA ESPERANÇA R$ 3.692,00
55693/2012 CASA DO GAROTO DOS PADRES ROGACIONISTAS R$ 6.749,03
55693/2012 CASA DO GAROTO DOS PADRES ROGACIONISTAS R$ 2.573,70
55693/2012 CASA DO GAROTO DOS PADRES ROGACIONISTAS R$ 56.233,42
55693/2012 CASA DO GAROTO DOS PADRES ROGACIONISTAS R$ 14.164,00
55693/2012 CASA DO GAROTO DOS PADRES ROGACIONISTAS R$ 15.399,42
55696/2012 CASA DO GAROTO DOS PADRES ROGACIONISTAS R$ 15.845,36
55696/2012 CASA DO GAROTO DOS PADRES ROGACIONISTAS R$ 18.000,00
55597/2012 CENTRO COMUNT. ASSIST. E EDUC. ANIBAL DIFRÂNCIA R$ 6.647,63
55587/2012 CENTRO DE VALORIZAÇÃO A CRIANÇA R$ 16.870,00
55817/2012 CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE - CEAC R$ 45.196,70
55817/2012 CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE - CEAC R$ 4.268,87
55816/2012 CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE - CEAC R$ 16.502,50
55817/2012 CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE - CEAC R$ 2.884,37
55816/2012 CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE - CEAC R$ 13.202,00
55816/2012 CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE - CEAC R$ 13.919,50
55816/2012 CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE - CEAC R$ 19.889,00
55816/2012 CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE - CEAC R$ 28.700,00
55816/2012 CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE - CEAC R$ 5.181,00
55376/2012 COMUNIDADE BOM PASTOR R$ 15.845,36
55376/2012 COMUNIDADE BOM PASTOR R$ 32.861,26
55676/2012 CONSÓRCIO INT. PROM. SOCIAL REG. BAURU - CIPS R$ 6.755,90
55676/2012 CONSÓRCIO INT. PROM. SOCIAL REG. BAURU - CIPS R$ 23.964,50
55676/2012 CONSÓRCIO INT. PROM. SOCIAL REG. BAURU - CIPS R$ 15.656,76
55800/2012 CRECHE DE ASSISTÊNCIA A NOSSA CRIANÇA DE TIBIRIÇA R$ 13.632,50
55368/2012 EQUIPE CRISTO VERDADE QUE LIBERTA R$ 32.861,26
59175/2012 FUNDAÇÃO INÁCIO DE LOYOLA FAMÍLIA DE NAZARÉ R$ 15.484,70
55639/2012 FUNDAÇÃO TOLEDO - FUNDATO R$ 7.335,90
55639/2012 FUNDAÇÃO TOLEDO - FUNDATO R$ 26.069,77
55639/2012 FUNDAÇÃO TOLEDO - FUNDATO R$ 4.248,00
55639/2012 FUNDAÇÃO TOLEDO - FUNDATO R$ 4.248,00
55639/2012 FUNDAÇÃO TOLEDO - FUNDATO R$ 2.092,50
55639/2012 FUNDAÇÃO TOLEDO - FUNDATO R$ 1.395,00
55639/2012 FUNDAÇÃO TOLEDO - FUNDATO R$ 11.024,00
55639/2012 FUNDAÇÃO TOLEDO - FUNDATO R$ 8.480,00
55643/2012 FUNDAÇÃO TOLEDO - FUNDATO R$ 15.500,00
55654/2012 INSTITUTO DAS APOST. SAG. CORAÇÃO DE JESUS R$ 15.345,00
55646/2012 INSTITUTO DAS APOST. SAG. CORAÇÃO DE JESUS R$ 6.344,40
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55646/2012 INSTITUTO DAS APOST. SAG. CORAÇÃO DE JESUS R$ 14.127,68
55646/2012 INSTITUTO DAS APOST. SAG. CORAÇÃO DE JESUS R$ 21.797,65
55646/2012 INSTITUTO DAS APOST. SAG. CORAÇÃO DE JESUS R$ 10.762,50
55646/2012 INSTITUTO DAS APOST. SAG. CORAÇÃO DE JESUS R$ 8.967,50
55610/2010 INSTITUTO PROF.  DE REABILITAÇÃO SOCIAL - IPRESPA R$ 11.480,00
55665/2012 INSTITUTO SÃO CRISTOVAO - INSCRI R$ 12.197,50
55665/2012 INSTITUTO SÃO CRISTOVAO - INSCRI R$ 2.422,87
55386/2012 LAR ESCOLA SANTA LUZIA PARA CEGOS R$ 14.942,00
55703/2012 LEGIÃO FEMININA DE BAURU R$ 7.536,34
54732/2012 LEGIÃO MIRIM DE BAURU R$ 18.240,85
55380/2012 NÚCLEO AMIZADE R$ 4.240,00
55381/2012 PEQUENOS OBREIROS DE CURUÇA – POC R$ 6.382,40
55381/2012 PEQUENOS OBREIROS DE CURUÇA – POC R$ 4.196,25
55381/2012 PEQUENOS OBREIROS DE CURUÇA – POC R$ 3.461,25
55375/2012 RECUPERAÇÃO E ASSISTÊNCIA CRISTÃ R$ 15.845,36
55624/2012 SOCIEDADE DE ASSIST. A CRIANÇA - SANCRISTO R$ 15.067,50
55600/2012 SOCIEDADE P/ REAB.  E REIT. DO INCAPACITADO - SORRI R$ 63.127,17
56186/2012 SOCIEDADE P/ REAB.  E REIT. DO INCAPACITADO - SORRI R$ 8.480,00
55615/2012 VILA VICENTINA ABRIGO PARA VELHOS R$ 36.372,58
55615/2012 VILA VICENTINA ABRIGO PARA VELHOS R$ 1.912,42
27432/2012 ADDAD VOLPE ADMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS LTDA R$ 5.000,00
10789/2005 ADELISA PRADO CURVELLO R$ 2.323,26

4567/2004 AKL MOURAD R$ 2.250,00

9823/2001 ALBERTO BUZALAF R$ 952,55
30447/2003 AMANDA DOS SANTOS GONÇALVES R$ 247,18
6974/1995 ANGELA ALINE FRANCISCATO GABRIELE R$ 6.900,00
10789/2005 ARNALDO PRADO CURVELLO R$ 2.323,26
3787/2007 ASSOCIAÇÃO CRECHE BERÇÁRIO RODRIGUES ABREU R$ 3.802,94
10651/2005 AUTOMÓVEL CLUBE DE BAURU R$ 6.101,13
15407/2012 BISPADO DE BAURU CURIA DIOCESANA R$ 2.800,00
17162/2004 CARLOS ANTONIO GABRIEL R$ 489,11
32104/2011 CHAB IMÓVEIS LTDA R$ 3.687,18
27788/2006 CLAUDINO DA COSTA NEVES R$ 6.300,00
21544/2011 CONCRETO IMÓVEIS LTDA R$ 4.829,50
32227/1995 DIRCEU ARAÚJO R$ 921,94
1917/2011 DOLORES MARTINE SALLES R$ 1.100,00

10442/2007 EDILAINE CRISTINA PEREIRA DANTAS R$ 1.047,67
48054/2009 ESPORTE CLUBE NOROESTE R$ 19.053,00
17162/2004 ERMÍNIA ARTERO GABRIEL R$ 489,11
29494/2012 FABIO LUIZ PAVANELLI R$ 5.000,00
25594/2010 IMOBILIÁRIA  BUSCH IMÓVEIS LTDA R$ 3.500,00
29146/2009 IMOBILIÁRIA PIRÂMIDE IMÓVEIS S/C LTDA R$ 2.700,72
9188/1996 IMOBILIÁRIA PIRÂMIDE IMÓVEIS S/C LTDA R$ 2.500,00
5109/2010 IRANI FONSECA SIMONETTI R$ 2.008,08
47358/2011 IVONE KOBAYASHI R$ 2.638,25
33415/2007 JANE MIGUEL NEME R$ 1.765,93
33875/2012 JAIR SANCHES VIEIRA R$ 2.500,00
33415/2007 JEANNETE MIGUEL NEME R$ 1.765,93
7302/2008 JOSÉ CARLOS CASARIN R$ 5.276,06
246/2012 JOSE RAYS R$ 4.520,00

17162/2004 LUIZ CARLOS GABRIEL R$ 489,11
2098/2002 LUIZ CLÁUDIO FERREIRA FRANCISCO R$ 650,00
16707/2005 MARIA DE LOURDES M. SEGALLA R$ 2.930,68
17162/2004 MARIA DOS ANJOS SIMÕES GABRIEL R$ 489,11
33753/2009 MARIA INÊS RIBEIRO BERTONI R$ 1.737,45
16314/2012 MIRIAM ARAÚJO DOS SANTOS R$ 2.505,82
10808/2010 MORAES IMOBILIÁRIA LTDA R$ 3.940,00
48580/2012 MORAES IMOBILIÁRIA LTDA R$ 1.600,00
33415/2007 NASSIB NEME FILHO E OUTROS R$ 1.765,93
33415/2007 NEIMAR MIGUEL NEME R$ 1.765,93
38680/2012 NELIA VIEIRA FERRARINI R$ 3.000,00
46628/2012 PAULO KAZUO SHODA IMOVEIS R$ 4.159,43
18359/2011 PEREIRA & BIANCARDI CONSUL. IMOBILIÁRIA LTDA R$ 4.196,80
12780/2011 PERSONAL ELIAS IMÓVEIS LTDA R$ 4.000,00
27945/2008 PORTÃO CONSULTÓRIA DE IMÓVEIS LTDA R$ 3.800,00
26402/2010 PORTÃO CONSULTÓRIA DE IMÓVEIS LTDA R$ 3.500,00
31687/2011 PORTÃO CONSULTÓRIA DE IMÓVEIS LTDA R$ 2.105,59
4124/2002 RUBENS RAMOS PRADO R$ 1.601,73
15743/2012 WANIA SUELY PORTO MARTELLI R$ 3.300,00
3026/1995 ZEIDAN MOURAD R$ 738,70
18362/2004 ZEIDAN MOURAD R$ 2.200,00
8804/2009 ZEIDAN MOURAD R$ 736,00
10878/2010 ZEIDAN MOURAD R$ 900,00

MARCOS ROBERTO DA COSTA GARCIA
SECRETÁRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS

Secretaria do Meio Ambiente
Valcirlei Gonçalves da Silva

Secretário
Avenida:- Dr. Nuno de Assis nº 14-60 – Jardim Santana – Fone:- 335-1038

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

ARBORIZAÇÃO URBANA

ATENÇÃO
*A substituição ou a supressão de árvore só poderá ser realizada após a publicação do deferimento 
(autorização) no Diário Oficial sob pena de multa de R$ 500,00 prevista no Artigo 56 do Decreto 
6.514/2008.
*Para solicitar a autorização procure o Poupa Tempo com comprovante de propriedade do imóvel (cópia 
simples) conforme Lei nº 4.368/99.
*As despesas com a substituição ou a supressão, ficarão a cargo do requerente.
*Após a publicação do deferimento no Diário Oficial, terá o requerente o prazo de 30 (trinta) dias para 
efetuar o corte e de 15 (quinze) dias a partir daí, para plantar uma árvore (artigo 34 da Lei n.o 4.714/01).
*As mudas deverão ter altura igual ou superior a 1,50 metro e serem plantadas com tutor e estarem 
protegidas com gradil (parágrafo único do art. 1.o do Decreto nº 8.806/00).

ESPÉCIES ADEQUADAS PARA ARBORIZAÇÃO URBANA

Sob rede de iluminação pública

*Árvores de pequeno porte e arbustos:
Exemplos:, Cereja-do-Rio-Grande, Resedá, Dedaleiro, Castanha-do-Maranhão, Bacupari, Uvaia, 
Pitanga, Capororoca, Mulungu, Ipê-branco, Ipê-amarelo-pequeno, Tamanqueira, Murici, Araçá, Gabiroba, 
Goiabeira, Flamboyanzinho, Marolo, Chupa-ferro, Guaçatonga, Grumixama, Candeia, Urucum, Pimenta-
de-macaco, Grevílea-anã, Escova-de-garrafa, Caliandra, Lixa, Tiborna, Sangra d’ água e Falsa-murta.

Oposto à rede de iluminação pública

*Árvores de médio porte:
Exemplos: Quaresmeira, Resedá Gigante, Falso-chorão, Unha-de-vaca, Tarumã, Aleluia, Pau-cigarra, 
Guatambu, Ipê-rosa, Alecrim-de-Campinas, Cássia, Capixingui, Ipê-amarelo, Manacá-da-Serra, Aroeira-
pimenteira, Carobinha, Jacarandá-mimoso, Cabreúva, Pau-brasil, Aldrago, Jamboroxo, Sucupira-roxa e Oiti. 

DZB - DEPARTAMENTO ZOOBOTÂNICO

COMUNICADO
A Prefeitura Municipal de Bauru, através da Secretaria do Meio Ambiente, vem através deste comunicar e 
solicitar aos munícipes abaixo relacionados o comparecimento a esta Secretaria , sito a Avenida Doutor 
Nuno de Assis, nº 14-60 – Jardim Santana, no horário compreendido das 08:00 às 11:00 e das 14:00 
às 17:00 horas, no prazo de 10 (dez) dias a partir da publicação deste, para tratar dos assuntos descritos.

ASSUNTO: PLANTIO DE MUDAS DE ÁRVORES (HABITE-SE)
NOME ENDEREÇO PROCESSO

EDIS RODRIGUES DE OLIVEIRA RUA GUSTAVO MACIEL, Nº 11-11, 
CENTRO 14773/2012

ADEINE FERNANDO DA SILVA ALAMEDA ACRÓPOLE, Nº 6-75, SANTA 
EDWIRGES 54384/2011

ASSUNTO: AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL
NOME ENDEREÇO PROCESSO

ANDRÉ ALVES DAMASCENO AVENIDA CASTELO BRANCO, Nº 7-70, 
INDEPENDÊNCIA 3123/2013

BLADILEI DUMA RUA DOS PROFESSORES, Nº 6-86, 
GASPARINI 67717/2012

ARNALDO RODRIGUES DE 
MENEZES

RUA SARGENTO CELSO MORAES 
PINTO, Nº 3-48, FUND. CASA POPULAR 3034/2013

PAULA THEREZA ZINNA RUA LAURINDO LIMÃO, Nº 1-112, 
NOVA BAURU 3040/2013

WALTER JOSÉ MAIA RUA MANOEL BONACHELA, Nº 1-77, 
OCTÁVIO RASI 3319/2013

DENIVAL RODRIGUES RUA AFONSO SIMONETTI, Nº 5-64, SÃO 
JOÃO DA BOA VISTA 2650/2013

APARECIDA TEIXEIRA DA 
SILVA

RUA LUIZ SOARES DE ARAÚJO, Nº 
1-140, MARY DOTA 60219/2012

EDSON LUÍS BEBBER RUA BARTOLOMEU DE GUSMÃO, Nº 
7-26, JARDIM AMÉRICA 2756/2013

JOSÉ EDUARDO HORTA CELSO RUA OLÍMPIO DE MACEDO, Nº 4-73, 
VILA UNIVERSITÁRIA 3012/2013

PAULO DONIZETTI DE GODOY 
E OUTRO

RUA ANTÔNIO DE CAMPOS FRAGA 
NETO, Nº 1-15, EDSON FRANCISCO DA 
SILVA

4515/2013

JOSÉ ROBERTO TEIXEIRA RUA CLAUDINEI LOPES, Nº 1-18, MARY 
DOTA 2554/2012
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EU FLÁVIO DE CARVALHO 
JÚNIOR

RUA RODRIGO ROMEIRO, Nº 3-30, 
CENTRO 31476/2012

UILDA CARVALHO RUA BEIRUTH, Nº 3-75, VILA SEABRA 33788/2012

MARCO ANTÔNIO DE FLORA RUA VIRGÍLIO MALTA, Nº 19-34, VILA 
SAMARITANA 27125/2012

JOSÉ ORTIGOSA RUA CHILE, Nº 2-25, INDEPENDÊNCIA 44487/2012

MILTON CÉSAR CARRASCHI RUA JOSÉ FERREIRA KEFFER, Nº 1-50, 
VILA PACÍFICO I 24053/2012

FRANCISCO QUINTILIANO RUA ANTÔNIO GARCIA, Nº 10-22, VILA 
UNIVERSITÁRIA 44481/2012

JOSÉ CARLOS MASSOCO RUA CANADÁ, Nº 7-10, JARDIM TERRA 
BRANCA 27839/2012

JOSÉ MARIA SOBRINHO RUA ANTÔNIO ÁLVARES LOPES, Nº 2-4, 
JARDIM OLÍMPICO 66719/2011

RUA MÁRCIO DE FARIA 
CASTRO

RUA DOUTOR FUAS DE MATTOS 
SABINO, Nº 10-74, JARDIM AMÉRICA 31472/2012

COMÉRCIO DE PEDRAS 
DECORATIVAS, MÁRMORES E 
GRANITOS

AVENIDA COMENDADOR JOSÉ 
DA SILVA MARTHA, Nº 24-70, VILA 
SANTISTA

7991/2012

MÁRCIA MORATO LEITE 
JANEIRO

RUA ALFREDO RUIZ, Nº 22-71, VILA 
PAULISTA 24681/2010

ADHEMAR DROMANI 
VICENTINI & CIA LTDA RUA CUSSY JÚNIOR, Nº 9-53, CENTRO 45458/2011

MARIZA PEREIRA DA SILVA RUA CABO TORELLI AGNELLI, Nº 
1-111, MARY DOTA 33791/2012

NAIR SANCHES HERREIRA RUA ITACURUÇÁ, Nº 2-55, PARQUE 
SÃO JOÃO 2645/2013

PEDIDOS DE AUTORIZAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DE ÁRVORES:

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

PROCESSO: 14212/2013
INTERESSADO: Luiz Fernando de Almeida Spinelli
ENDEREÇO: Rua Martinha Dal Médico, nº 1-80, Samambaia
ESPÉCIES DEFERIDAS: 03 Palmeiras, sendo 01 localizada à esquerda do imóvel, 01 localizada ao centro 
do imóvel e 01 localizada à direita do imóvel
SUBSTITUIR POR: 03 árvores de médio porte

PROCESSO: 13083
INTERESSADO: Roberto de Lima Barbosa
ENDEREÇO: Avenida Nossa Senhora de Fátima, nº 11-16, Jardim América
ESPÉCIES DEFERIDAS: 01 Ficus localizada à esquerda do imóvel e 01 Sibipiruna localizada à direita 
do imóvel
SUBSTITUIR POR: 02 árvores de pequeno porte 

PROCESSO: 11909/2013
INTERESSADO: João Antônio Generoso
ENDEREÇO: Rua Tomaz Bosco, nº 4-102, Ouro Verde
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 Chapéu-de-sol localizado ao centro do imóvel
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de pequeno porte

PROCESSO: 13574/2013
INTERESSADO: Edimo Damaceno Fortunato
ENDEREÇO: Rua Rosevaldo de Abreu Ribeiro, nº 3-79, Jardim Ferraz
ESPÉCIES DEFERIDAS: 02 Ficus localizadas na lateral do imóvel (1ª e 2ª árvore em relação à esquina 
com a Rua José Santiago) 
SUBSTITUIR POR: 02 árvores de pequeno porte

PROCESSO: 12655/2013
INTERESSADA: Marli Aparecida Ferreira
ENDEREÇO: Rua Alexandre Favero, nº 2-48, Vila São João
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 Canelinha localizada ao centro do imóvel
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de médio porte

PROCESSO (recurso): 11369/2013
INTERESSADO: Wanderlei Martos Silva
ENDEREÇO: Rua Rodolf Fronek, nº 1-62, Bauru XXII
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 Monguba localizada à esquerda do imóvel
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de pequeno porte

PROCESSO: 14236/2013
INTERESSADO: Sérgio Roberto de Moura Purini
ENDEREÇO: Rua Campos Salles, nº 12-37, Vila Pacífico
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 Alfeneiro localizado ao centro do imóvel
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de pequeno porte

PROCESSO: 12034/2013
INTERESSADO: Givaldo Tobias dos Santos
ENDEREÇO: Avenida Getúlio Vargas, nº 385, Jardim Nasrala
ESPÉCIES DEFERIDAS: 02 Sibipirunas, sendo 01 localizada à esquerda do imóvel e 01 localizada na 
lateral do imóvel (1ª árvore em relação a Rua Sebastião Lins) 
SUBSTITUIR POR: 02 árvores de médio porte

PROCESSO: 12893/2013
INTERESSADO: Aparecida Alves Buggini
ENDEREÇO: Rua Guido Rugai, nº 1-54, Vila Paraíso
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 Monguba localizada à esquerda do imóvel
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de pequeno porte

PROCESSO: 10206/2013
INTERESSADO: Cláudio Ferreira Ramos
ENDEREÇO: Rua Carlos de Campos, nº 10-28, Vila Souto
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 Oiti localizado à direita do imóvel
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de médio porte

PROCESSO: 11668/2013
INTERESSADO: Sérgio Moggioni
ENDEREÇO: Rua Alfeu Cariola, nº 4-50, Jardim Solange
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 Ficus localizada ao centro do imóvel
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de médio porte

PROCESSO: 14293/2013
INTERESSADO: José Vanderlei Prado Frederico
ENDEREÇO: Rua Siqueira Campos, nº 1-15, Vila Souto
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 Sibipiruna localizada à esquerda do imóvel
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de médio porte

PROCESSO(S) INDEFERIDO(S): 

PROCESSO: 12824/2013
INTERESSADA: Neusa Aparecida de Araújo Lima
ENDEREÇO: Rua Kaneaki Ijuim, nº 2-34, Vila Nipônica
ESPÉCIE INDEFERIDA: 01 Leiteiro localizado ao centro do imóvel
AÇÕES RECOMENDADAS:
     - Ampliação do canteiro executada pelo proprietário do imóvel

PROCESSO: 13491/2013
INTERESSAD: Maria do Carmo Gomes Silva
ENDEREÇO: Rua Baltazar Rodrigues, nº 4-72, Jardim Planalto
ESPÉCIE INDEFERIDA: 01 Ficus localizada ao centro do imóvel
AÇÕES RECOMENDADAS:
     - No momento, nenhuma ação é recomendada

PROCESSO: 12528/2013
INTERESSADO: Nahor Guimarães Júnior
ENDEREÇO: Rua Carlos Del Plete, nº 8-60, Jardim Europa
ESPÉCIE INDEFERIDA: 01 Monguba localizada à direita do imóvel
AÇÕES RECOMENDADAS:
     - Ampliação do canteiro executada pelo proprietário do imóvel

PROCESSO: 13805/2013
INTERESSADO: Emídio Geraldo Rosa
ENDEREÇO: Rua Martin Afonso, nº 5-69, Vila Souto
ESPÉCIE INDEFERIDA: 01 Chapéu-de-sol localizado ao centro do imóvel
AÇÕES RECOMENDADAS:
     - Limpeza de copa executada pelo proprietário do imóvel

PROCESSO: 10051/2013
INTERESSADO: Luiz Carlos Massa
ENDEREÇO: Rua José Miguel, nº 8-49, Vila São João do Ipiranga
ESPÉCIE INDEFERIDA: 01 Chapéu-de-sol localizado ao centro do imóvel
AÇÕES RECOMENDADAS:
     - Limpeza de copa executada pelo proprietário do imóvel
     - Ampliação do canteiro executada pelo proprietário do imóvel

PROCESSO: 10762/2013
INTERESSADA: Michelle Ladislau
ENDEREÇO: Rua Severino Martins da Cunha, nº 7-82, Vila Industrial
ESPÉCIE INDEFERIDA: 01 Ficus localizada ao centro do imóvel
AÇÕES RECOMENDADAS:
     - No momento, nenhuma ação é recomendada

PROCESSO: 10553/2013
INTERESSADA: Claudete Lopes Barbosa Dias
ENDEREÇO: Rua Gustavo Maciel, nº 32-29, Centro
ESPÉCIE INDEFERIDA: 01 Cabreuva localizada à direita do imóvel
AÇÕES RECOMENDADAS:
     - No momento, nenhuma ação é recomendada

PROCESSO: 9216/2013
INTERESSADO: Antônio Adalberto Mello Pereira
ENDEREÇO: Rua Rio Branco, quadra 27 (esquina com Rua Henrique Natanael Carrijo Coube), Jardim 
Estoril IV
ESPÉCIES INDEFERIDAS: 07 Alfeneiros 
AÇÕES RECOMENDADAS:
     - No momento, nenhuma ação é recomendada
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PROCESSO (recurso): 14031/2013
INTERESSADA: Maria Luiza Gomes Palmeira
ENDEREÇO: Rua Romeo Crivelli, nº 6-83, Vila Santa Terezinha
ESPÉCIE INDEFERIDA: 01 Chapéu-de-sol localizado na esquina
AÇÕES RECOMENDADAS:
     - Limpeza e equilíbrio de copa executadas pela Secretaria

PROCESSO (recurso): 13882/2013
INTERESSADO: Manoel Jacinto Melo
ENDEREÇO: Rua Cristiano Pagani, nº 3-96, Vila Engler
ESPÉCIE INDEFERIDA: 01 Figueira localizada à esquerda do imóvel
AÇÕES RECOMENDADAS:
   - Ampliação do canteiro executada pelo proprietário do imóvel

PROCESSO(S) PARCIALMENTE DEFERIDO(S): VÁLIDA COMO AUTORIZAÇÃO PARA 
ESPÉCIE DISCRIMINADA, APóS 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS

PROCESSO: 10079/2013
INTERESSADA: Sidalina Eugênia Oliveira Costa
ENDEREÇO: Rua Ângelo Cerigato, nº 1-30, Vila Pacífico
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 Chapéu-de-sol localizado à esquerda do imóvel
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de pequeno porte
ESPÉCIES INDEFERIDAS: 02 Falsas-murtas, sendo 01 localizada à direita do imóvel e 01 localizada 
na lateral do imóvel (1ª árvore em relação à esquina com a Rua Albuquerque Lins) e 02 Chapéus-de-
sol localizados na lateral do imóvel (2ª e 3ª árvore em relação à esquina com a Rua Albuquerque Lins)
AÇÕES RECOMENDADAS:
     - Limpeza e equilíbrio de copa executadas pela Secretaria
     - Ampliação do canteiro executada pelo proprietário do imóvel

PROCESSO: 13642/2013
INTERESSADO: Milton dos Santos Júnior
ENDEREÇO: Rua Cyro Wenceslau, nº6-04, Jardim Ferraz
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 Aroeira-salsa localizada à direita do imóvel
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de médio porte
ESPÉCIES INDEFERIDAS: 01 Aroeira-salsa localizada à esquerda do imóvel
AÇÕES RECOMENDADAS:
     - No momento, nenhuma ação é recomendada.

Secretaria de Obras
Sidnei Rodrigues

Secretário

Secretaria dos 
Negócios Jurídicos

Maurício Pontes Porto
Secretário

NOTIFICAÇÃO
 Fica a EMPRESA MIX BRU COM. DE ALIMENTOS LTDA., NOTIFICADA da decisão 
proferida no Processo Administrativo nº 72.554/2.011 que APLICOU A PENALIDADE DE MULTA 
MORATÓRIA no valor de R$ 1.398,95 (um mil, trezentos e noventa e oito reais e noventa e cinco 
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 à Secretaria 
Municipal de Economia e Finanças, no prazo de 20 (vinte) dias, contados do recebimento desta. Não 
havendo o pagamento, o valor devido será inscrito em dívida ativa para futura execução fiscal.
 Bauru, 01 de abril de 2.013.

MAURÍCIO PONTES PORTO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

CONTRATO:Nº 6.971/13 - PROCESSO Nº 19.102/2011 – (E-doc n º 6.125/13) - CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU – CONTRATADA: MASTER AUCTION COM. ELETRO-ELETRÔNICOS 
LTDA - OBJETO: A CONTRATADA obriga-se a fornecer ao CONTRATANTE 01 (UM) FOGÃO 
DE 4 BOCAS,COR BRANCA, TAMPA DE VIDRO TEMPERADO, MESA EM INOX, FORNO 
AUTOLIMPANTE, VÁLVULA DE SEGURANÇA NO FORNO, BIVOLT, 01 QUEIMADOR GRANDE 
E SELO INMETRO, MANUAL EM PORTUGUÊS, MARCA CONSUL CF150, 04 (QUATRO) FORNO 
MICROONDAS, COR BRANCA, CAPACIDADE 30LTS, FUNÇÕES PRÉ PROGRAMADAS, FUNÇÃO 
DESCONGELAMENTO, PRATO GIRATÓRIO, VOLTAGEM DE 110V, POTENCIA DE 900W  MARCA 
PHILCO PMS32 E 06 (SEIS) REFRIGERADORES, COR BRANCA, 342 LTS, SISTEMA FROST 
FREE, PRATELEIRAS REMOVIVEIS, SUPORTE PARA 12 OVOS, VOLTAGEM 110V, MANUAL EM 
PORTUGUÊS MARCA CONSUL CRB39 melhor descritos no Anexo I do Edital nº 160/11 e nos termos de 
sua proposta anexa ao Processo Administrativo nº 19.102/2.011. – PRAZO: 12 meses – VALOR TOTAL: 
R$ 8.423,44 – MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 038/11 – PROPONENTES: 11 - ASSINATURA: 
05/03/13, conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93.

EXTRATOS 

Secretaria de Planejamento
Paulo Roberto Ferrari

Secretário
DIVISÃO DE APROVAÇÃO DE PROJETOS

RELAÇÃO DE PROCESSOS LIBERADOS NO PERÍODO DE 01/03/13 A 31/03/13 
APROVAÇÃO/HABITE-SE/OUTROS

PROCESSO INTERESSADO
52812/2010    PAULO  ROBERTO BRESSAN
51881/2012    NELSON DE OLIVEIRA
34838/2012    RONALDO LEITÃO DE OLIVEIRA
01635/2013    BENEDITO ORACI FRANCISCO
05146/2013    ELBER CANO DA SILVA MIRANDA
04900/2013    FRANCELINA APARECIDA DOS SANTOS
00054/2013    MARIO CASSIO LATO TORQUATO
04176/2013    MARIANA GRAZIELA MOREIRA DE SOUZA
11779/2012    SELMA REGINA GARCIA SANTOS
05512/2013    RICARDO DIAS PADILHA
47113/2011   DAVID DE LIMA RAMALHO 
57387/2011   OLIVIA MARQUES
33809/2012   GIULIANA SERRANO SPEROTTIO 
21620/2012   WAGNER CRIVELARRI JUNIOR
20358/2008   PATRICIA CRISTINA ARAUJO MIGUEL  
31710/2006   LUIZ ROBERTO PERALTA
52004/2011   FABIO L. MODOLO
50690/2011   CELSO RICARDO DE ARO  
70885/2011   HUDSON COVOLAN  
38504/2009   MARIO LAURIS JUNIOR 
09739/2012    MARESSA LIA CONCEIÇÃO DE MOURA ROCHA
04473/2013    ARNO NIEWERTH
07408/2013    DANIELLE APARECIDA PEREIRA DE ANDRADE
05404/2013    MARCELO MOJONI
06099/2013    PAULO ROBERTO SOARES MENEZES
02938/2013    MILTON IGNACIO ASSIS
58201/2012    MARIA APARECIDA XAVIER MOREIRA
01559/2013    PAULO MASSATOSHI OGATA
26433/2009    RENATA RIBEIRO MEGERT
34684/2012    EDISON JOSÉ DA SILVA
51370/2011    MARCELO ANTEVERA
22618/1997    JOÃO ALFREDO AFFONSO
50109/2011    JOSÉ SAKASHITA
47143/2012    ROSEMARY DE NEGRI DEL CARLO
01903/2013    NILSA SILVA BELLONI
07485/2011    RICHARD ROCHA GOMES
55865/2012    ANTONIO PEDRO CAVALCANTI
36738/2012    ASTOLFI CONSTRUTORA LTDA
67160/2011    LUIZ ANTONIO DE SIQUEIRA SILVA
05886/2013  REINALDO PEREIRA
06685/2013  JOSÉ BENEDITO SFORCIM
01940/2013  TANIA FUGITA
67369/2012  ADERALDO MARCAL DA SILVA
63539/2012  CLAUDIA LUCIA DE OLIVEIRA GODOY
68011/2012  ADAGILDES GOMES
04225/2013  RENATA LUCIANA BERTOCCO DE PAULA
04944/2013  ANDRÉ LUIZ PONCE CININCIATO
07494/2013  BRUNO FRANCISCO DE OLIVEIRA BURGO 
08982/2013  LEANDRO MARTINS TONETTI 
08981/2013  MARIA DO CARMO DE LIMA
58710/2012  CARMEN RODILHA PEREIRA 
08421/2013  OCTAVIO TAHER RIBEIRO 
07166/2013  EDER TEACH DEL MEDICO 
06144/2013  REGINA APARECIDA ESTEVES RODRIGUES 
06962/2013  WALDIR RODRIGUES DA SILVA
05510/2013  RICARDO PIRES PADILHA
09629/2013  ELIZABETH POLIANI FIDENCIO
06740/2013  CONCLUSA ENG. E EMP. 
68030/2012  ERNESTO DE PAULA GUIMARÃES NETO
01949/2013  GUIDA MIRANDA DA SILVA
05391/2013  ANDRÉ NUNES SOARES DA SILVA
06213/2013  VERA LUCIA ANDREOZA
69165/2012  ALICE HIDEKO TAKARABE
43173/2012  EFA FONTES
57036/2012  NOEL BALONECKER REGLI
49878/2012  IZABEL FERREIRA
35202/2009  HENRIQUE SANTOS DA SILVA
29030/2012  SERVASIO ALFREDO BERNAVA
63541/2012  JAILSON RODRIGUES NOBRE
63949/2012  MARLENE MACIEL DE OLIVEIRA
07210/2011  EBERTON DE SOUZA CREPALDI
12133/2011  LUIZA PEDRA DOS SANTOS
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58921/2012  JOVINO FERREIRA 
64856/2012  ELTON CHAUD
49153/2012  NIVALDO PEREIRA BORGES
05226/2013  TIAGO DE OLIVEIRA ROSA
69092/2012  KILIMPEZA CAÇAMBAS EIRELI – ME
08979/2013  IZABEL CRISTINA DO NASCIMENTO 
58190/2012  MARIA APARECIDA MENDES
06514/2013  MARLY BERALDO DE ALMEIDA
03955/2013  JOSÉ ALVES
06500/2013  APARECIDA MIRANDA CREPALDI 
03949/2013  ODIRLEI DE SOUZA
08980/2013  ANA CRISTINA DOS SANTOS
53489/2012    FABIANO DA SILVA PIRES
61788/2012    JOÃO HENRIQUE DA SILVA
18120/2012    LEANDRO DOS SANTOS MENEGHETTI
69053/2012    CESAR AUGUSTO PRADO
42067/2012    JOSÉ CARLOS DE SOUZA
42364/2012    LEONARDO CASARES DE MEDEIROS
22388/2012    MARCELO DE OSUZA AZUAGA
31927/2005    ALEXANDRE FRANÇOSO DE BARROS
13249/2012    CLAUDETE DE PAULA SALVATICO
24561/2009    LUCILA PEREIRA DA SILVA
56067/2012    OTILA BRISOLLA CARDOSO
29512/2010    SOLANGE IRACEMA GARCIA NOGUEIRA
56491/2012    MARIA INES MARAO CALONEGO
36270/2003    CIRO EDUARDO VILLARINHO GALLI
21681/2006    CLAUDEMIR DELGALLO
19214/2012    EDSON YOSHIKAZU TANAKA
15177/2012    BRUNO TALON PEREIRA
75349/2011    KATIA APARECIDA PAULINO DE MORAES
50358/2008    ISAURA FARIA DE CAMPOS CAMARGO
42616/2012    GERSON JOSIAS DE OLIVEIRA
26411/2011    MARCO ANTONIO SIMOLIN
01691/2013    DANILO DE LARINI QUEIROZ  (NUMERO PROVISORIO)
03174/2006    IRACILDA MARIA DA SILVA
20854/2010    PEDRO GONÇALVES CARDOSO
08130/2013    IVO COSTA DIAS
08580/2013    CISLEI LAHR DOS SANTOS
08229/2013    ANDREIA FÁTIMA RODRIGUES
05904/2013    SILVANILDO DOS SANTOS
01946/2013    RICARDO BICUDO
63533/2012     NILTON MIGUEL ARAUJO
05532/2013    CLEITON EDUARDO FINQUEL
07973/2013    ALFEU ANTONIO DA SILVA
47816/2012    SOUSA
64335/2012    VERA LUCIA ABALO COMIN
65534/2012    AIDA SEGUIYA
04380/2013    JOICE RAMOS DOS SANTOS
40052/2012    MARIA JOSE VENTURINI JUSTINO DA SILVA
55060/2012    MARCOS VINICIUS CASTANHEIRA FANTON
02513/2013    RUBENS LOPES CEZARIO
10625/2013    FÁBIO CORREA DE GODOI
09037/2013    ALEXANDRE DA SILVANILDO
68181/2012    LOURENÇO  GUERCI
63130/2012    CLEMILSON ALVES MOREIRA
55605/2012    MARCO APARECIDO BALDUINO DE SOUZA
69268/2012    SIMONE AMBROSIO DE OLIVEIRA
06170/2013    ALESSANDRO  ERNANDES PEREIRA
69167/2012    JOAQUIM FRANCISCO DA SILVA FILHO
67327/2012    ONEIDE SOUSA DA SILVA
14011/1991    GEZUINO FERNANDES DA SILVA
03661/2013    LETICIA SIMÕES SANTOS
45569/2009      ELIANA NAOMI MATSUMOTO BRISOTI
17580/2005      MAXIMIANO CASSIO SOARES
48687/2012      FABIOLA ROTTA DOS SANTOS GUEDES
19813/2011      TERESA FRANCISCO
40417/2009      GILTON RODRIGO SALGADO FERNANDES CUNHA
27467/2008      JOSE EDUARDO BERGAMINI ANTUNES
42727/2007      LUCIANO FRNANDES DE SOUZA
12138/2013      TANIA REGINA BOEING
 04694/2013     MILTON DOTA
05493/2013    JOÃO MANDUCA
02997/2013    JOSÉ ZANOTT
57036/2012    NOEL BALONECKER REGLI
12379/2012    NIVALDO ALBERTAZIO GONÇALVES
04071/2012    EDI CARLOS MAZZON
55262/2012    LAZARO APARECIDO DOS SANTOS
54534/2012    MOACIR ZAPELINI MARTINS
57442/2012    ANDRÉ FERREIRA
60099/2012    ROGÉLIO FERNANDES
46678/2012    ARLICA LIMA
08841/2013   CLEUSA DE MATOS SANTOS
08627/2013   EDGARD PEREIRA 
08611/2013   MAURA CANDIDA DE JESUS

08331/2013   ALBERTO GARCIA
08252/2013   FERNANDO DIAS SIMIONI
07988/2013   TEREZINHA DE JESUS AQUINO 
07311/2013   DURVALINO NEVES DOS SANTOS
07983/2013   IVANIR MONTEIRO DA SILVA
08248/2013   IVAN CARLOS DE MATOS
08843/2013   AIRTON ARRUDA CAMPOS
08247/2013   ANTONIO CARLOS PLATA
10157/2013   DAVINA ALVES DA SILVA
10158/2013   ARISTEU SILVA
64333/2012   WASHINGTON PESTANA DE MORAES
02172/2012   JOSÉ CLAUDEMIR RIBEIRO 
06249/2013   HELIO ROBERTO MISQUIATTI 
05277/2013   JOSÉ MARIA NOGUEIRA 
09627/2013   MARIA STAEL MENDES MACHADO 
09377/2013   TERUKIO PEDRO NODA
11321/2011   LEANDRO BALADOR
06214/2013   ILZA DOS SANTOS DE SOUZA LUZ
35561/2012   CENTRO ESPÍRITA AMOR E CARIDADE
03307/2013   MARIA DE JESUS
68449/2012   HELIO LEITE DE ALMEIDA
60167/2012   MARIA LUIZA DE CASTRO VISCAINO
44337/2012   JOSÉ LUIS CALVET DE PAIVA CARVALHO 
66966/2012   VALDECY ESTORIO VIDES
01931/2013   MARIA APARECIDA RODRIGUES
04981/2013   JOSÉ BATISTA DE MENDONÇA FILHO 
46775/2012   JAIR APARECIDO LUIZ                
54292/2012   LUIZ ANTONIO SOLA FILHO
07712/2013   SAMUEL CARDOSO ANDRADE PRADO 
08586/2013   EVA FERREIRA DA SILVA
08113/2013   SIMONE FLEURY CORREA DE MORAES 
13661/2013   SIMONE REGINA DA SILVA 
13682/2011   MARCOS CABELLO DOS SANTOS
17627/2012   REGINA CELIA FERNANDES
28292/2012   MAURICIO FERREIRA 
19587/2012   JAD ZOGHEIB
27597/2011   DIVAL FERRARI 
39672/2012   CARLOS NORBERTO PASSOS
07486/2011   RONALDO RODRIGUES GATO 
44499/2012   EUNICE SOARES SANCHES 
52433/2012   ADEMIR APARECIDO DE MOURA
24073/2012   LUIZ DE OLIVEIRA 
60284/2012     ALEXANDRE FIDALGO  (CERTIDÃO USO SOLO)
24819/2002     ADEMIR JOSÉ VENTURA
63792/2012     EDUARDO TICIANELLI VANNUZINI
09039/2013     SAMUEL DA SILVA PACHECO
49341/2012     JOSE MAURILIO DOS SANTOS
56949/2011     DIRCEU GARCIA
25847/2010     ARLINDO MASSAHARU KANNO
66989/2012 RAIMUNDO PEREIRA BORBOZA
05572/2013 MILTON PEREIRA MARTINS
06078/2013 JOSÉ APARECIDO BEZERRA
00020/2013 JOSÉ CARLOS CESAR NEVES
07503/2013 TADASHIRO GODA
05835/2013 APARECIDO DE PAULA
05733/2013 ENI CRISTINA DE OLIVEIRA
05837/2013 ALICE ALVES FERREIRA
06218/2013 JANDIRA VICENTI DE SOUZA
06498/2013 SUELI MARIA CORREA
06501/2013 RODRIGO CHEQUE FERNANDES
06580/2013 MARIA MAGALI FRANCA DA SILVA
02210/2013 DURVAL JULIO 
67773/2012 SILVIA DA COSTA MARTINS DA SILVA
41881/2012 SEBASTIANA RODRIGUES AUCIELLI
69764/2012 CLAUDIA DOS RIOS FERREIRA
05737/2013 MARIA APARECIDA CORREIA
69985/2012 BERNADETE LOPES DE ALMEIDA
05228/2013 JOÃO FERRAZ PINTO 
08132/2013 PAULO CESAR DO NASCIMENTO 
07713/2013 HUDSON GONÇALO GERMINO
06187/2013 JOSÉ CARLOS LACERDA
06508/2013 LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA 
07936/2013    ONASSIS LEME DA SILVA
16375/1996    RUBENS THEODORO DA SILVA
44074/2008    RAIMUNDO PEREIRA BARBOZA
08165/2013     BRUNA CAROLINE MORENO GIFALLI
08279/2013    MACIEL  DA CUNHA PINTO
60109/2012    ELISIA APARECIDA CARVALHO
09452/2013    ALINE SEGURA  RUEDA GOMES
11226/2013    JOSÉ ROBERTO DE SOUZA SIGALO
69467/2012    JOSÉ MARIO DE SOUZA BARBIERO
02278/2013    FABIANO APARECIDO CARDOSO
04979/2013    LEONICE BENTO GONÇALVES
07996/2013    PAULO CESAR CASANOVA DUTRA
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09421/2013    LUIZ  RICARDO BENEDITO
09971/2013    JANDIRA MONTEIRO
08838/2013    ISMAEL  ANTONIO DE MORAES
04947/2013    OLGA EVANGELISTA RAMOS
17324/2012    FRANCISCO ALVES DOS SANTOS
10368/2013    WTX-BRU 1 EMPREENDIMENTOS SPE LTDA
10369/2013    WTX-BRU 1 EMPREENDIMENTOS SPE LTDA
10365/2013    WTX-BRU 1 EMPREENDIMENTOS SPE LTDA
10954/2013    MARIA DE LOURDES DE JESUS
07440/2013    ZDZISLAW STANISLAW SLAWACKI
48085/2012    LUCIANA FIORI MEIRELES
04209/2013    LUIZ ALFREDO BOTURA
10304/2013    AGUIAR JULAINI FARINA
06621/2013    JAIR LIPE
12307/2013    LUCIANA MARINHO ASSUNÇÃO
06021/2013    DANILO PANSONATO CHRISTIANINI
06266/2013    CARLOS PEREIRA CUNHA
04231/2013    IVO GUEDES DE MENDONÇA
04853/2011    JOSÉ ROBERTO SANTIAGO
22185/2001    LUIZA MITUE MASHIBA
24914/2012    APARECIDO JOSÉ DE LIMA
48335/2010    FAUSTO BIANCHINI
05913/1992    SUEHIRO KAVASHIMA
65426/2012    ANGÉLICA SATILIO
40987/2012    NILZA FERREIRA RAMOS
02524/2007    FERNNANDO ANTONIO CREPALDI
08144/2013    JOSE BRAZ DA SILVA LEMES
16383/2012    JOSE RICARDO DE MORAES
34824/2012   ATILLA AVALLONE MENEZES
08889/2013 ANTONIO CLAUDIO VENTRICE
02223/2013 ELMA ALVES BATISTA
68242/2012 JULIANA LAVADO PESTANA DE MORAES
07982/2013 RICARDO CAMPOS VIANA
07967/2013 CLEUSA BARBOSA
10473/2013 GIANNI CAMARGO MIRANDA BARBOSA
09783/2013 IRMA DE FREITAS GOMES 
67029/2012     ISABEL  SILVA LOPES 
63595/2012 GERALDO BEVILAQUA ESQUIERDO
08903/2013 NEUZA SIMAS CESCATO
11451/2013 GIOVANNA CASARIM MAZZON DE FREITAS
01935/2013 SUSANE SIMONE BARBOSA
08616/2013 MARISA ALVES DA SILVA
04765/2013 JOSÉ VELOSO MATTOS
09315/2013 APARECIDO NATALINO DA SILVA
07968/2013 KATHIA APARECIDA DE CAMARGO
04498/2013 WILLIAN APARECIDO MARINHO
53046/2012 ANTONIO HENRIQUE BATISTA MORAES
69134/2012 RODOLFO PEDRO BATISTA
06256/2013 EDILAINE FERREIRA DE CAMPO
10361/2013 WTX – BRU 1 EMP. IMOB. LTDA
50823/2012 IVAN CARLOS THABET
69358/2012 OSNI TAVARES DE GODOY 
34738/2012 LUCAS FERREIRA CAMARINI
10420/2013 EDSON PEDRO CELESTINO
46256/2012 SERGIO FERNANDO DA COSTA SOUZA
59384/2012 ALEX SANDRO ALVES KURATA 
63179/2011     KLEBER LUIZ NARDOTO
34329/2011     CLEIA DE SOUZA LANZA
15937/2007     VINICIUS CARVALHO PORTO
12497/2013 SILVIA MARIA POLISIANI DE MELLO
61852/2011 FABIANO DA SILVA PIRES
12936/2013 MARÉ CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. 
12937/2013 MARÉ CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. 
53230/2011 ERICK MARLON DE FARIAS
13210/2013 MAXIMINIANO CASSIO SOARES
10232/2013 PLINIO ANTONIO CABRINI JUNIOR
11351/2013 ARIADNI TEIXEIRA DE BARROS
68870/2012 GILMERSON JOSÉ CORACINI
00180/2013 APARECIDA GOLDONI GALLI E OUTROS
12644/2013 FABIO SOARES
07925/2013 ANGELO VANDERLEY DE FREITAS CHRISTIANINI
03232/2013 DANI ALVES PEREIRA 
44078/2012 IVANI CORREA DOS SANTOS 
14790/2013 KEMPE IVAN ARAKAKI
63551/2012 ELAINE DA SILVA BARBOSA
62636/2012 RAQUEL PEDRO
46291/2012 CASTURINO VILELA
47809/2012 ANGELO CABELO
51290/2012 IVONE RIBEIRO 
17224/2012 LUZIA MENDES FERREIRA
16973/2012 VALERIA CRISPIM DA SILVA
63777/2012 LAURA DE JESUS ALVES OLIVEIRA
15268/2011 KEIVIONE DE CARVALHO BEZERRA
51836/2012 THALYTA DEL REI LIMA

10297/2012 CLERTON PAZ MOURA
14790/2013 KEMPE IVAN ARAKAKI
08854/2013    LUIZ HENRIQUE GONÇALVES
02050/2013    AMANDA CRISTINA SILVA DOGLIA DE BRITO
18444/1992    EMERSON PEREIRA DA SILVA
11016/2013    RAILDA FRANCISCO DE SWIDRAK
11222/2013    PATRICIA ALESSANDRA MARCHELO DA SILVA
01185/2013    VIVERBEM CONSTRUTORA LOTEADORA LTDA
04001/2013    AIRTON CAETANO BORRACINI
37530/2012    PRATA CONSTRUTORA  LTDA
09145/2013    PAULO ROBERTO PINHEIRO
02849/2013    EMERSON BAPTISTA HORTOLAN
53709/2012    HENRIQUE NATAL MASSON
08989/2013    VIVIAN DANIEL CORIMBABA MODOLO
10183/2013    HRF EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA
12083/2013    MARIA CLARA ARAUJO DA SILVA
08177/2013    ELEN CRISTINA DE OLIVEIRA MARTINS
09631/2013    RINALDO BICUDO
46484/2012    MOACIR FACEROLLI
46489/2012    PEDRO TOMÉ DE SOUZA
05419/2013    EDSON SHIFUEO SHURAMIZU
05397/2013    PATRICK PEREIRA DA CRUZ
64840/2012    GILBERTO PERES
13068/2013    ANTONIO CÉLIO BATISTA FERREIRA
11010/2013    ELIO  FERNANDES  DOS SANTOS
10469/2013    DINAMICA DE BAURU PROJ CONSTR E INCORP
11602/2013    FABRICIO GERHART DITTRICH
06827/2013    PATRICIA APARECIDA DA COSTA BARBOSA
12115/2013    LIDIA RODRIGUES LIMA MARTINS
53456/2012    ATNA EMPREENDIMENTOS LTDA
05387/2013    LUANY FERNANDES  DA SILVA
02958/2013    LUTERO DE OLIVEIRA MESSIAS
53498/2012    LUIZ F FARRARI
59737/2012    JOÃO MARCIO  SAGGIORO
04988/2013    LUIZ FERNANDO FERRARI MOREIRA COELHO
07922/2013    THAILA GUSMÃO ALVARES
39901/2012    GERALDO LEONARDO FILHO
07362/2013    SECRETARIA DA CULTURA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12223/2013    VIRGINIA FERNANDES DOS SANTOS
06411/2013    NATALY CAROLINA LOVISON
35344/2012    RICARDO PIRES PADILHA
12137/2013    CARLOS RENATO MOREIRA
02187/2013    SEGANTIM ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA
67826/2013     ATTILA AVALLONE MENESES
20873/2009     JOSÉ RICARDO ALEXANDRINO
29530/2010     MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
28998/2008     JOSÉ CARLOS CESAR NEVES
26236/2012     EDUARDO ROBERTO ROSALEM
30893/2011     CONGREGAÇÃO CRISTÃ NO BRASIL
24914/2012     APARECIDO JOSÉ DE LIMA
50215/2008     LUCIA HELENA COSTA
07022/2011     ASSUÃ – ADMINISTRAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS LTDA.
37751/2012     MARCO ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA

E D I T A L
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

AUTO DE INFRAÇÃO 11431
 Aos dezesseis dias do mês de janeiro do ano de dois mil e treze às 10:00hs., à Rua Sgt. Leoncio 
Ferreira dos Santos (St. 4, Qd. 3229, Lt. 11), nº 06-85, no bairro Parque Roosevelt, verificando que, o Sr. 
José Costa, mesmo após ciência, dada através da Notificação nº 1175/12, de que deveria providenciar a 
construção do passeio público, no imóvel citado acima, não adotou qualquer providência, persistindo na 
infração. Infringindo assim, o disposto no Artigo 1º da Lei 5825/2009 dando cumprimento ao artigo 15º, b) 
da Lei 5825/2009 lavramos o presente auto de infração, impondo-lhe a multa de R$ 591,94 (quinhentos e 
noventa e um reais e noventa e quatro centavos).  (AR não recebido)

AUTO DE INFRAÇÃO 11454
 Aos dezenove dias do mês de março do ano de dois mil e treze, à Avenida Rodrigues Alves (St. 
1, Qd. 55, Lt. 10), nº 09-80/84, no bairro Centro, verificando que, o Sr. Paulo Valle, mesmo após ciência, 
dada através da Notificação nº 2262/12, de que deveria providenciar o reparo do passeio público, no imóvel 
citado acima, não adotou qualquer providência, persistindo na infração. Infringindo assim, o disposto no 
Artigo 1º da Lei 5825/2009 dando cumprimento ao artigo 15º, b) da Lei 5825/2009 lavramos o presente 
auto de infração, impondo-lhe a multa de R$ 591,94 (quinhentos e noventa e um reais e noventa e quatro 
centavos). (Recusou-se a receber)

NOTIFICAÇÃO
 Notificamos sob nº Ofício 97/13, o Senhor Antonio Viegas, Avenida das Bandeiras, nº 02-18, 
Vila Industrial, Bauru - SP, para que no prazo de 90 (noventa) dias, contados da publicação desta Notificação,  
providencie a construção do passeio público, no imóvel situado à Rua Itororó, qt. 1 (construir pela Rua 
Calixto Saddo Cury) e retirar degrau da parte onde consta passeio construído, cadastrado na P.M.B. como 
Setor 5, Quadra 0581, Lote 013, onde consta Vossa Senhoria como responsável, caso o passeio público seja 
de esquina deverá ser construída a rampa de acessibilidade, conforme legislação vigente. Face o exposto, 
informamos que a atual situação  no local caracteriza-se como infração ao Artigo 1° da Lei Municipal nº 
5825/2009, sendo que o não cumprimento, ou a omissão, do conteúdo explícito desta Notificação, implicará 
na aplicação do Artigo 15º b) da citada Lei, com a imposição de penalidade de multa, no valor de R$ 591,94 
(quinhentos e noventa e um reais e noventa e quatro centavos).  (Recusou-se a receber)
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NOTIFICAÇÃO
 Notificamos sob nº Ofício 180/13, a Senhora Quiteria Lopes de Faria, Rua Araucaria, nº 151, Jd. 
Franca, São Paulo - SP, para que no prazo de 90 (noventa) dias, contados da publicação desta Notificação,  
providencie a construção do passeio público, no imóvel situado à Rua Jose Pereira de Rezende, Presbitero, 
qt. 3, cadastrado na P.M.B. como Setor 4, Quadra 3051, Lote 027, onde consta Vossa Senhoria como 
responsável, caso o passeio público seja de esquina deverá ser construída a rampa de acessibilidade, 
conforme legislação vigente. Face o exposto, informamos que a atual situação  no local caracteriza-se 
como infração ao Artigo 1° da Lei Municipal nº 5825/2009, sendo que o não cumprimento, ou a omissão, 
do conteúdo explícito desta Notificação, implicará na aplicação do Artigo 15º b) da citada Lei, com a 
imposição de penalidade de multa, no valor de R$ 591,94 (quinhentos e noventa e um reais e noventa e 
quatro centavos).  (AR não recebido)

NOTIFICAÇÃO
 Notificamos sob nº Ofício 172/13, a Senhora Neide Aparecida Paganardi, Rua Cel. Juvenal de 
Campos Castro, nº 272, Vila Teresa, São Paulo - SP, para que no prazo de 90 (noventa) dias, contados da 
publicação desta Notificação,  providencie a construção do passeio público, no imóvel situado à Rua Carlos 
Eduardo Gomes, cadastrado na P.M.B. como Setor 4, Quadra 3049, Lote 031, onde consta Vossa Senhoria 
como responsável, caso o passeio público seja de esquina deverá ser construída a rampa de acessibilidade, 
conforme legislação vigente. Face o exposto, informamos que a atual situação  no local caracteriza-se 
como infração ao Artigo 1° da Lei Municipal nº 5825/2009, sendo que o não cumprimento, ou a omissão, 
do conteúdo explícito desta Notificação, implicará na aplicação do Artigo 15º b) da citada Lei, com a 
imposição de penalidade de multa, no valor de R$ 591,94 (quinhentos e noventa e um reais e noventa e 
quatro centavos).  (Recebido por AR)

NOTIFICAÇÃO
 Notificamos sob nº Ofício 1227/12, o Senhor Orisvaldo Tozi - A/C Elizabeth Aparecida Tozi 
Carneiro, Rua Oswaldo Caçador, nº 03-44,  Vila Cardia, Bauru - SP, para que no prazo de 30 (trinta) dias, 
contados da publicação desta Notificação,  providencie o reparo do passeio público, no imóvel situado à 
Rua Oswaldo Caçador, nº 03-44, cadastrado na P.M.B. como Setor 3, Quadra 0364, Lote 018, onde consta 
Vossa Senhoria como responsável. Face o exposto, informamos que a atual situação  no local caracteriza-se 
como infração ao Artigo 1° da Lei Municipal nº 5825/2009, sendo que o não cumprimento, ou a omissão, 
do conteúdo explícito desta Notificação, implicará na aplicação do Artigo 15º b) da citada Lei, com a 
imposição de penalidade de multa, no valor de R$ 560,93 (quinhentos e sessenta reais e noventa e três 
centavos). (Notificado não localizado/AR não recebido).

Secretaria de Saúde
José Fernando Casquel Monti

 Secretário
A Secretaria Municipal de Saúde estará realizando no dia 12/04/2013 sexta feira a partir das 15h00min 
no plenário da Câmara Municipal de Bauru, a Audiência Pública referente à prestação de contas do 3º 
quadrimestre de 2012, bem como as atividades e produções desenvolvidas pelos Serviços de Saúde da 
Secretaria no mesmo período.

JOSÉ FERNANDO CASQUEL MONTI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Ricardo Bertoli de Souza, matricula 25889, cargo de Especialista em Saúde/Medico, da Prefeitura 
Municipal de Bauru com o cargo de Medico, junto a Prefeitura Municipal, na cidade de Pederneiras - SP. 
Ato Decisório nº 45/2013.
Acumulação legal.

João Campagnucci Neto, matricula 29122, cargo de Especialista em Saúde/Medico, da Prefeitura 
Municipal de Bauru com o cargo de Medico, junto a Secretaria de Estado da Saúde - Hospital Geral de 
Taipas, na cidade de Parada de Taipas - SP. Ato Decisório nº 46/2013. 
Acumulação legal.

Alberto Briani, matricula 20859, cargo de Especialista em Saúde/Medico, da Prefeitura 
Municipal de Bauru com o cargo de Medico, junto a Secretaria da Segurança Pública - Núcleo de Perícias 
Médico Legais, na cidade de Bauru - SP. Ato Decisório nº 47/2013. 
Acumulação legal.

Alessandra da Silva Freitas Munhos, matricula 30733, cargo de Tecnico em Saúde/Tecnico de 
Enfermagem, da Prefeitura Municipal de Bauru com o cargo de Enfermeiro, junto a Secretaria de Estado da 
Administração Penitenciária - Centro de Progressão Penitenciária, na cidade de Bauru - SP. Ato Decisório 
nº 48/2013.
Acumulação legal.

Ericson Botim Oliveira da Rocha, matricula 28755, cargo de Auxiliar em Saúde/Auxiliar de 
Enfermagem, com o cargo de Tecnico em Saúde/Tecnico de Enfermagem mat. 32203, ambos da Prefeitura 
Municipal, na cidade de Bauru - SP. Ato Decisório nº 49/2013. 
Acumulação legal.

Patricia Helena Hinke Beneditti, matricula 29802, cargo de Auxiliar em Saúde/Auxiliar de 
Enfermagem, com o cargo de Tecnico em Saúde/Tecnico de Enfermagem mat. 32100, ambos da Prefeitura 
Municipal, na cidade de Bauru - SP. Ato Decisório nº 50/2013. 
Acumulação legal.

Maria Augusta Gaiani Negrão, matricula 28833, cargo de Especialista em Saúde/Terapeuta 
Ocupacional, da Prefeitura Municipal de Bauru com o cargo de Agente Tecnico de Assistencia à Saúde/
Terapeuta Ocupacional, junto a Secretaria de Estado da Saúde - Departamento Regional de Saúde - DRS 
VI, na cidade de Bauru - SP. Ato Decisório nº 51/2013. 
Acumulação legal.

Vanessa Andrade Rodrigues Dorador, matricula 32231, cargo de Tecnico em Saúde/Tecnico 
de Enfermagem, da Prefeitura Municipal de Bauru com o cargo de Tecnico de Enfermagem, junto a 

Universidade de São Paulo - Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais, na cidade de Bauru - SP. 
Ato Decisório nº 52/2013. 
Acumulação legal.

Eduardo Ferro de Grava, matricula 31076, cargo de Especialista em Saúde/Cirurgião Dentista, 
da Prefeitura Municipal de Bauru com o cargo de Cirurgião Dentista, junto a Prefeitura Municipal, na 
cidade de Macatuba - SP. Ato Decisório nº 53/2013. 
Acumulação legal.

PORTARIA SMS Nº 52/2013
 O Secretário Municipal de saúde, Dr. JOSE FERNANDO CASQUEL MONTI, no uso das suas 
atribuições legais, em especial aquelas que lhe são conferidas pela Lei 5804 de 10/11/2009 artigo 12 inciso 
II, considerando:
1- A lei 5950 de 02/08/2010 em seu artigo 35, relacionar os servidores inscritos e homologados 

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

MATRÍCULA  NOME                    CARGO
32.219   Maria Nilva Lopes de Oliveira                  TS/Técnico de Enfermagem
32.304   Nilzete Flores Soares de Almeida                  ES/Enfermeiro
32.299   Caroline Moreira Soares                  ES/Enfermeiro
2- Os servidores acima relacionados estão ciente da legislação em vigor, especialmente os artigos 

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

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

Bauru, 26 de março de 2.013
JOSE FERNANDO CASQUEL MONTI

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 

PORTARIA SMS Nº 53/2013
O Secretário Municipal de Saúde, Dr. José Fernando Casquel Monti, no uso das suas atribuições 

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

•	 Márcia Araújo dos Reis de Oliveira, RG 14.808.212, CNH 04213781115, categoria B
 Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
 Bauru, 01 de abril de 2013.

DR. JOSÉ FERNANDO CASQUEL MONTI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

PORTARIA G.S Nº 047/13.
O Secretário Municipal da Saúde, no uso dos poderes que lhe são conferidos e considerando as Portarias 
G.S. nº 004/08 e nº 005/08, resolve:
I – Revogar a portaria GS 016/08
II – Alterar o Regimento Interno da Comissão de Farmacoterapêutica:

Regimento Interno da Comissão de Farmacoterapêutica
Da natureza e finalidade
Art.1º – A Comissão de Farmacoterapêutica – CFT – é instância de caráter consultivo e de assessoria 
da Secretaria Municipal de Saúde, vinculada ao Gabinete do Secretário Municipal de Saúde, cujas ações 
devem estar voltadas à promoção do acesso e o uso racional de medicamentos. 
Art.2º – A CFT tem por finalidade assessorar a equipe gestora na formulação e implementação das políticas 
relacionadas com a seleção, programação, prescrição, dispensação e uso racional de medicamentos. 
Das atribuições
Art.3º – São atribuições da CFT:
I. elaborar e atualizar periodicamente a Relação Municipal de Medicamentos (REMUME) da SMS;
II. avaliar e emitir parecer sobre as solicitações de inclusão, exclusão ou substituição de itens da Relação 
Municipal de Medicamentos;
III. elaborar o Formulário Terapêutico e as normas para sua aplicação, bem como outros materiais 
informativos sobre o uso racional de medicamentos;
IV. desenvolver e validar protocolos clínicos e terapêuticos municipais, que orientarão a prescrição e a 
dispensação de medicamentos da REMUME, quando necessário;
V. fomentar e participar de atividades de ação continuada em terapêutica e assistência farmacêutica dirigida 
às equipes de saúde e propor ações educativas visando o acesso e o uso racional de medicamentos;
VI. propor estratégias de avaliação da utilização dos medicamentos na rede de serviços do Secretaria 
Municipal de Saúde.
VII. assessorar o setor competente da SMS nos processos de judicialização do direito à saúde. 
Dos pressupostos, critérios e fluxo de trabalho para a seleção de medicamentos
Art.4º – A seleção de medicamentos deve ter como referência a Relação Nacional de Medicamentos 
Essenciais – RENAME em sua edição mais recente. 
Art.5º – A seleção de medicamentos deve objetivar: 
I. uma maior eficiência administrativa; 
II. uma resolutividade terapêutica adequada; 
III. a racionalidade na prescrição; 
IV. a racionalidade na utilização de fármacos e 
V. a racionalização dos custos dos tratamentos. 
Art.6º – Para a inclusão de medicamentos na REMUME deverão ser observados os seguintes critérios: 
I. Registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA; 
II. Indicação fundamentada em critérios epidemiológicos, privilegiando aqueles medicamentos para 
doenças que configuram problemas de saúde pública, que atingem ou põem em risco as coletividades, e 
cuja estratégia de controle concentra-se no tratamento de seus portadores; 
III. Valor terapêutico comprovado, com suficientes informações clínicas na espécie humana e em condições 
controladas, sobre a atividade terapêutica e farmacológica; 
IV. Baixa toxicidade; 
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V. Denominação pelo princípio ativo, conforme Denominação Comum Brasileira (DCB), ou, na sua falta, 
conforme Denominação Comum Internacional (DCI); 
VI. Informações suficientes sobre as características farmacocinéticas, farmacodinâmicas e farmacotécnicas; 
VII. Estabilidade em condições de estocagem, uso e facilidade de armazenamento; 
VIII. Preferência por medicamentos clinicamente apropriados para o tratamento de mais de uma 
enfermidade; 
IX. Obrigatoriamente estar disponível no mercado nacional; 
X. Formas farmacêuticas, apresentações e dosagem que facilitem a comodidade para a administração aos 
pacientes a que se destinam, o cálculo da dose a ser administrada e o fracionamento ou a multiplicação das 
doses; 
XI. Composição perfeitamente conhecida, excluindo-se, sempre que possível, as associações fixas;
XII. Solicitação recomendada pela Comissão de Farmácia e Terapêutica local ou, na sua ausência, pela 
gerência técnica do serviço Solicitante.
Art.7º – A substituição de medicamentos da REMUME será justificada quando o novo produto apresentar 
vantagem comprovada em termos de: 
a)  Menor risco/benefício; 
b)  Menor custo/tratamento; 
c)  Menor custo de aquisição, armazenamento, distribuição e controle; 
d)  Maior estabilidade; 
e)  Propriedades farmacológicas mais favoráveis; 
f)  Menor toxicidade; 
g)  Maior informação com respeito a suas vantagens e limitações, eficácia e eficiência; 
h) Maior comodidade na administração; 
i)  Facilidade de dispensação. 
Art.8º – A exclusão de medicamentos da Relação Municipal de Medicamentos deverá ocorrer sempre que 
houver evidências de que o produto: 
a)  Apresenta relação risco/benefício inaceitável; 
b)  Não apresenta vantagens farmacológicas e/ou econômicas comparativamente a outros produtos 
disponíveis no mercado; 
c)  Não apresenta demanda justificável. 
Art.9º – As solicitações de inclusão, exclusão ou substituição de medicamentos da Relação Municipal de 
Medicamentos deverão ser encaminhadas à CFT através de solicitação em formulário próprio (Anexo I), 
acompanhado da documentação exigida.
§1º – Tais solicitações, devidamente encaminhadas à CFT, serão analisadas conforme Roteiro e Fluxo 
estabelecidos.
§2º – A critério da CFT, a solicitação poderá retornar ao solicitante para complementação das informações.
§3º – Uma vez emitido o parecer pela CFT e homologado pelo Secretário Municipal de Saúde, novas 
solicitações sobre o mesmo produto somente serão aceitas decorrido um período de doze meses, salvo nos 
casos em que houver fato novo informando sobre possibilidade de risco de vida dos usuários envolvidos ou 
de descontinuidade na produção.
Da composição 
Art.10º – A Comissão de Farmacoterapêutica será composta por servidores da Secretaria Municipal de 
Saúde, sendo membros titulares e suplentes:
- 4 médicos;
- 1 enfermeiro;
- 1 cirurgião dentista;
- 5 farmacêuticos, sendo representantes da rede assistencial, gerência da Assistência Farmacêutica, e 
demais serviços da SMS; 
Art.11º – Os membros designados deverão apresentar Termo de Isenção de Conflito de Interesses (Anexo 
II) no que diz respeito a vínculos empregatícios e contratuais, compromissos e obrigações com indústrias 
privadas produtoras de medicamentos que resultem em recebimento de remunerações, benefícios ou 
vantagens pessoais; 
Art.12º – Será dispensado automaticamente, o membro que deixar de comparecer a três reuniões ordinárias 
consecutivas ou cinco alternadas sem justificativa relevante. Neste caso, será indicado novo membro, que 
também deverá apresentar o Termo de Isenção Conflito de Interesses. 
Do funcionamento 
Art.13º – A CFT será coordenada pelo farmacêutico responsável pela Assistência Farmacêutica da 
Secretaria Municipal de Saúde. 
Parágrafo único – Caberá ao Coordenador providenciar a organização da pauta das reuniões e a preparação 
de cada tema nela incluído. 
Art.14º – A CFT reunir-se-á ordinariamente uma vez ao mês e, extraordinariamente, por convocação do seu 
Coordenador ou por convocação de 2/3 de seus membros. 
Art.15º – As reuniões serão iniciadas com a presença mínima de metade mais um do total de seus membros. 
Art.16º –  Cada membro titular terá direito a um voto, transferível a seu suplente, quando de sua ausência.
Art.17º – Na impossibilidade de consenso, depois de esgotada a argumentação técnica consubstanciada em 
evidências científicas e bibliografia atualizada, as recomendações e pareceres da CFT serão definidas pela 
maioria simples do total dos seus membros presentes. 
Art.18º – Nas situações em que os membros da CFT julgarem necessário serão consultados especialistas, 
os quais poderão eventualmente participar das reuniões, com direito a voz. 
Art.19º - As recomendações e pareceres da CFT serão submetidos à apreciação do Secretário Municipal de 
Saúde para homologação final, a qual implicará em seu registro através de Portarias. 
Parágrafo único – Caso as recomendações e pareceres da CFT não sejam aceitas para a homologação final, 
o Secretário Municipal de Saúde poderá apresentar justificativa, por escrito, à referida Comissão.
Art.20º – As reuniões da CFT serão registradas em atas sumárias, nas quais devem constar membros 
presentes, assuntos debatidos, recomendações e pareceres emitidos. 

JOSÉ FERNANDO CASQUEL MONTI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE

ANEXO I
FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE INCLUSÃO, EXCLUSÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE 
MEDICAMENTOS 
RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS (REMUME) DA SMS- BAURU

(   ) Inclusão  (   ) Exclusão  (   ) Substituição

1 - Nome genérico do medicamento: 
____________________________________________________________________________________
2 - Nomes comerciais:
____________________________________________________________________________________
3 - Designar as formas farmacêuticas e concentração que você deseja que seja incluída /excluída – 

Comprimidos , Cápsula, Ampola, Suspensão Oral, Solução Oral, Gotas, Creme, Pomada e etc.
____________________________________________________________________________________
4-Indicações Terapêuticas Sugeridas:
____________________________________________________________________________________
Outras indicações:____________________________________________________
Classe terapêutica:____________________________________________________
5- Em caso de inclusão indique:
____________________________________________________________________________________
Dose p/ Adulto:____________________  Dose Pediátrica:__________________     
Duração do tratamento: ______________________________________________     
6- Razões terapêuticas para a inclusão, exclusão ou substituição do medicamento proposto:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
7- Indique as contra-indicações, precauções e toxicidade relacionadas com o uso do medicamento 

proposto: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
8-  Em caso de substituição, qual o medicamento que deverá ser excluído e qual o motivo da substituição:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
9- Listar e enviar cópias de no mínimo dois ensaios clínicos randomizados, controlados e comparativos 

por medicamentos padrões ou placebos publicados em revistas profissionais reconhecidas 
internacionalmente ou referências bibliográficas de livros texto que demonstrem a superioridade 
do produto que se deseja incluir. No caso de exclusão e substituição, devem ficar igualmente bem 
fundamentada a ineficácia ou toxicidade do medicamento a ser excluído ou substituído. 

Ano a – Autor principal, título do artigo, revista, vol. e pag.
Ano b – Autor principal, título do artigo, revista, vol. e pag.
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
10-  Indique a que nível será utilizado este medicamento:

(  ) Unidade Básica         (  ) Unidades de Referência             (  ) Outras
(  ) Urgência            (  ) Saúde Mental                                         

11-  Outras informações:
- O medicamento proposto pertence à ultima Lista da OMS? (  ) SIM (  ) NÃO
(http://www.who.int/medicines/organization/par/formulary.shtml) – 
O medicamento está disponível no mercado nacional? (  ) SIM (  ) NÃO 
(http://www.farmaceuticovirtual.com.br/html/index1.htm, AbcFarma ou Kairos) – 
Esta incluído na lista da RENAME ( Relação Nacional de Medic. Essenciais)?  
(http://www.opas.org.br/medicamentos/index.cfm?ent=1&carregar=1) (   ) SIM (   )NÃO  
Está registrado sob a forma GENÉRICO? ( ) SIM ( )NÃO
(http://www.anvisa.gov.br/medicamentos/banco_med.htm) –
Fármaco a ser incluído está sob patente?      (    ) SIM          (     )  NÃO
Existe mais de um produtor do medicamento? (site anterior) (   ) SIM  (   ) NÃO - Quais?

12 – Qual o Consumo Médio Mensal estimado do medicamento a ser utilizado na rede municipal de saúde? 
13 – Qual o Custo Unitário e Total Mensal estimado?
Consulta de Remédios    http://www.consultaremedios.com.br 
Apoio a pesquisa de estudos de evidência clínica:
. Cochrane - http://www.cochrane.org
. Bandolier Evidence-based health care - http://www.ebandolier.com
. Australian Prescriber - http://www.australianprescriber.com
. Trip Database - http://www.tripdatabase.com/index2.cfm
. Therapeutics Initiative-Evidence-based Drug Therapy - http://www.ti.ubc.ca
. Netting the Evidence - http://www.shef.ac.uk/~scharr/ir/netting/net.html
. Evidence Based Medicine (EBM) - http://www.infodoctor.org/rafabravo/mbe.htm
Consensos nacionais ou internacionais:
NIH (National Institute of Health-EUA) - http://www.guidelines.gov/index.asp ou 
http://www.nhlbi.nih.gov/guidelines/index.htm e Diretrizes da Associação Médica Brasileira – 
http://amb.connectmed.com.br/site/index.php3 
Outras fontes de informação:
BNF 46 ed. Setembro 2003 - http://www.bnf.org
Medline - http://www.ncbi.nih.gov/pubmed
FDA - http://www.fda.gov
Medscape DrugInfo - http://www.medscape.com
Solicitante:__________________________________________________________
Cargo:___________________________________                                                  
E-MAIL: _________________________________ Fone:_____________________
Assinatura:________________________________

OBS: Apenas serão analisados as propostas preenchidas integralmente e com dados suficientes para análise. 
Cada ficha deve corresponder a apenas um produto (princípio ativo). 
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ANEXO II
TERMO DE ISENÇÃO DE CONFLITO DE INTERESSES

Nome: ____________________________________________________________
Cargo: ____________________________________________________________

Você, ou alguém de sua família, tem interesse financeiro ou de outra ordem em empresa farmacêutica ou de 
equipamentos para a saúde, o qual possa constituir potencial conflito de interesses?
         Sim  (   )   Não  (   )
Você teve, nos últimos 4 anos, emprego ou outra relação profissional com empresa farmacêutica ou 
distribuidora de medicamentos?
 Sim  (   )   Não  (   ) 
Se você respondeu “sim” a alguma das questões, dê, por favor, detalhes a seguir.

- Tipo de vínculo/ relacionamento (patentes, empregos, brindes, pagamentos, consultorias, 
palestras):

- Nome da empresa:
- Pertence a você, sua família ou grupo de trabalho?
- O interesse é vigente no momento atual? Sim ____ Não __

Se “não”, quando cessou o interesse?
Existe algum outro fato que possa afetar sua objetividade e independência nas decisões tomadas pela CFT?
Declaro que as informações acima são corretas e que não há qualquer outra situação que represente real, 
potencial ou aparente conflito de interesses por mim conhecida. 
Declaro que informarei se houver qualquer mudança nessas circunstâncias.
Assinatura: ________________________________ 
Data: ____/_____/_____ 

PORTARIA G.S Nº 048/2013
O Secretário Municipal da Saúde, no uso das atribuições que lhe são conferidos por lei e 

considerando o disposto no item 9 da Portaria G.S.nº004/08
RESOLVE:

I – Revogar a Portaria GS nº080/11;
II – Alterar a composição da Comissão de Farmacoterapêutica nomeando os servidores relacionados: 
Membros:
- Maria Anice Iunes CRF 12.754 – Farmacêutica
- Darlene Thiago de Souza CRF 12.776 – Farmacêutica
- Márcia Oberleitner Lenharo Makhoul CRO 34.975 – Dentista
- Adriana Aparecida dos Santos COREN 65.793 – Enfermeira
- Aparecida de Fátima Colla Moreno CRM 37.854 – Médica
- Luzia Regina Boni Alcântara Santos CRM 51.940 – Médica
Suplentes:
- Ronaldo Pereira CRF 27.300 – Farmacêutico
- Maria Augusta Corbucci Caldeira – CRF 13.758 – Farmacêutica
- Jussemi Biazon Daltin – CRF 12.844 – Farmacêutica
- Sandra Mara de Oliveira Lima – CRM 43.170 – Médica
- Ana Maria Pegoraro – CRM 41.976 – Médica
III - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação;
IV – Publique-se. 

Dr. JOSÉ FERNANDO CASQUEL MONTI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE

ARQUIVAMENTO DE PROCESSO:
PROCES. INTERESSADO
62375/11 M.A. GARCIA CLINICA E RESIDÊNCIA GERIÁTRICA
49356/12 G.B.R. FERREIRA – ME
21394/11 ASSOCIAÇÃO CRECHE BERÇÁRIO RODRIGUES DE ABREU

30080/09 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
EMEII IARA CONCEIÇÃO VICENTE

63557/12 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
EMEII  GISELE MARIE SAVI SEIXAS PINTO

20809/11 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
EMEII  GISELE MARIE SAVI SEIXAS PINTO

6701/13 FÁTIMA SUELI MONTEIRO OMETE
37703/08 HENRIQUES E GUIRRO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA
18007/12 HENRIQUES E GUIRRO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA
47169/09 REGIA LUZIA ZANATA
53422/12 VANESKA BAPTISTA HORTOLAN
12730/11 VANESKA BAPTISTA HORTOLAN
12715/09 VANESKA BAPTISTA HORTOLAN
8905/13 VERA MARCIA LAGUNA DE OLIVEIRA
39259/12 LUCIANA CASARIN
3493/13 EDNILZA RIBEIRO CARREIRA
7911/13 CLEUSA LOMBARDI

66336/12 MARA REGINA DOS SANTOS UEDA
66338/12 LEONARDO UEDA
30830/12 BERÇÁRIO CASA DO BEBÊ LTDA ME
16766/12 SORRI -  BAURU
16167/11 SORRI -  BAURU
20516/12 DIAGNOSIS – SERVIÇO DE ULTRA SONOGRAFIA LTDA

865/11 ESPORTE CLUBE NOROESTE
3330/13 MARCO ANTONIO FERREIRA BUSCH
31128/12 MARINA TERRAZ  PINTO  REVERSI
3549/13 LEOPOLDINO CAPELOZZA FILHO
3637/10 INSTITUTO DAS APÓSTOLAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS
42102/11 CADI – CLINICA AEROPORTO DISGNÓSTICO POR IMAGEM S/C LTDA
6259/11 JANSON & JANSON  CLINICA ODONTOLÓGICA LTDA

15420/12 JANSON & JANSON  CLINICA ODONTOLÓGICA LTDA
9342/11 CLÍNICA ORTHO CENTER  S/C  LTDA
2141/13 DENISE DE OLIVEIRA REAL

15176/12 CLINICA DR. NELSON MORENO ULTRASSOM E DIAGNÓSTICOS POR 
IMAGEM LTDA

35347/12 PRONTOPED BAURU LTDA
13523/10 SIMONE SOARES
15322/10 LUIZ ALBERTO DOS SANTOS
12592/09 ROBERTO FERNANDES RIBEIRO
1567/13 CARLOS EDUARDO CURY
41040/12 MARIA CLAUDIA DE ARAUJO MONTEIRO
66009/12 CLINICA MKM LTDA
22058/12 CLINICA MKM LTDA
47062/12 RDO  RADIOLOGIA DIGITAL ODONTOLÓGICA LTDA
37115/12 LUCINERI MARIA BICARATO TURRA
3344/13 LUCINERI MARIA BICARATO TURRA
11360/13 HEIDEMARIE SCHUCKAR
24485/11 D’INCAO  INSTITUTO DE ENSINO LTDA
24486/11 ESPAÇO D’INCAO – CENTRAL DE AULAS E CURSOS LTDA
15370/11 OTAVIANO KENJI KITADANI
24838/10 BENETI  & GENOVA LTDA
13942/10 CANTANTI & CANTANTI LTDA
13943/10 CANTANTI & CANTANTI LTDA
2833/12 MONTEIRO, BAZZO & CIA LTDA
44097/12 MONTEIRO, BAZZO & CIA LTDA
11543/12 CATHARINE SAJOVIC MARTINS
9829/10 OMAR GABRIEL DA SILVA FILHO
16600/12 PRISCILA ROSSI LEMES NARIMATSU
13573/12 ARON WAJNGARTEN
17698/12 DENISE CRISTINA ACEITUNO BRAULIO SIMPRIANO
9254/13 MEDMASTER COMERCIAL LTDA – EPP
4597/13 MACHADO E FERRAREZI DROGARIA LTDA ME
5367/13 LUCIANA TOLEDO DE OLIVEIRA – ME
5362/13 LUCIA DA SILVA MIRANDA ALARCON – ME
4791/13 CITA & CIA DROGARIA LTDA – ME
15940/12 LUIZ HAMAMURA
17043/12 CLINICA DE OLHOS DR. FLAVIO RODRIGUES E SILVA LTDA
6292/11 MARCIA ANDRÉA DUARTE DA SILVA
4599/10 MARCIA ANDRÉA DUARTE DA SILVA
57162/12 VERGÍLIO ANTONIO RENSI  COLTURATO
3346/13 LUIS DUARTE TONOLLI
3351/13 DIVALDO BERNARDES DA SILVA
57174/12 JOSÉ GETULIO MARTINS SEGALLA
7845/13 MARIA CLARA GARIBALDI
4509/13 ROSELI CONCEIÇÃO DE SOUZA
15910/12 BERNADETE PINTO NOGUEIRA CATANZARO GUIMARÃES
15531/11 BERNADETE PINTO NOGUEIRA CATANZARO GUIMARÃES
10359/09 BERNADETE PINTO NOGUEIRA CATANZARO GUIMARÃES
57294/12 MARISTELA PAULETTI CORNETO
892/13 FERNANDA GIAMPIETRO

41386/10 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU – EMEII JARDIM IVONE
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO ( SEPLAN )

    9090/12 CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTO ANTONIO
  60126/11 NYLO RODRIGUES GOMES NETO
  15142/10 ESTORIL  IDIOMAS  LTDA  ME
    9196/10 CENTRO DE  ESTUDOS BRITÂNICOS DE BAURU LTDA
    3791/13 COLÉGIO BELA VISTA LTDA – ME

  28475/09 ASSOCIAÇÃO DE PAIS PARA INTEGRAÇÃO ESCOLAR DA CRIANÇA 
ESPECIAL

  39694/12 DAMANTE, FREITAS & CHINELLATO LTDA- EPP
  35249/10 ESPAÇO EDUCAÇÃO INTEGRADA LTDA
  37072/10 RECUPERAÇÃO E ASSISTÊNCIA CRISTÃ
  15606/12 GERMANO & GERMANO CLINICA MÉDICA E ODONTOLÓGICA LTDA
    5024/13 CLAUDEMIR MOREIRA
    9457/13 ROSELI DA SILVA RAMOS EIRAS
    9337/13 RICARDO MENDES CONSTANZO
  63316/12 MARCELO BRESSAN ROCHA VIANA
15129/12 CLINICA DE MEDICINA VALÉRIO IKOMA LIMITADA
37594/12 I.O.T. INSTITUTO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DE BAURU LTDA
57310/12 HELDER FERNANDES DE AGUIAR
16263/11 LEANDRO CHARLLES LEME
40140/12 SALUTAR LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA
36825/12 SALUTAR LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA
4288/12 IOOB – INSTITUTO DE OLHOS E OTORRINO DE BAURU LTDA
13491/11 UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

11914/09
SINTERC – SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE 
REFEIÇÕES COLETIVAS DA REGIÃO NORTE/OESTE DO ESTADO DE SÃO 
PAULO

47833/12 ALCYR GUSTAVO DE OLIVEIRA
16303/11 INSTITUIÇÃO BENEFICENTE BOM SAMARITANO

56910/11 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
PRONTO SOCORRO CENTRAL DE BAURU

3355/13 MARCELO CRIVELLARI CREPPE
7078/13 KAREN CAMPI PUGLIESI
29415/10 KAREN CAMPI PUGLIESI
17053/11 KAREN CAMPI PUGLIESI
16607/12 MAYARA HANA NARIMATSU
62209/12 HAYDEE BRUNILDA GAONA DE FERRAZ
24001/12 INSTITUTO DE OLHOS DE BAURU S/S LTDA
12513/10 VILSON GASPAROTTO
12038/10 LUCIANE PULS SCHUBERT
3357/13 GUSTAVO MARCOS FERRATONE
3352/13 FABIANO TOZZE ALVES NEVES
31356/12 LEYLHA MARIA NUNES ROSSETTI
57170/12 MAURA ROSANE VALÉRIO IKOMA
3375/13 ANDRÉ HAMADA
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26402/11 COSB – CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DE SAUDE BUCAL LTDA
24109/09 VIVIANE OLIVEIRA DE SOUZA
3359/13 RIANDRO SOEGENG REKSODIHARDJO
15217/12 ANTONIO CARLOS CERIBELLI MARTELLI
26033/12 INSTITUTO DE OLHOS SANTA LUZIA LTDA
4077/12 ODUVALDO MORENO PRADO
3356/13 CLAUDIR TURRA JUNIOR

30086/09 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
EMEII LILIAN APARECIDA PASSONI HADDAD

389/12 SANTISA LABORATÓRIO FARMACEUTICO  S/A
18741/10 SANTISA LABORATÓRIO FARMACEUTICO  S/A
54523/12 BIO DESK COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA ME
2371/12 DROGAPOVO DROGARIA LTDA – ME
48596/12 AUDIOCLINI APARELHOS AUDITIVOS LTDA
18909/11 ANDERSON LUIZ PARILHA GARCIA JUNIOR
7968/12 ANDERSON LUIZ PARILHA GARCIA JUNIOR
16341/12 SOCIEDADE HÍPICA DE BAURU
57168/12 ANDRÉA MIRANDA PEDRO
15157/10 LUCIA HELENA LIMA ANDREATTA
38732/12 RENATA SIMÕES MALTA DE LIMA
16480/11 JOÃO CARDOSO NETO
21795/09 JOÃO CARDOSO NETO
14451/08 ODETE TAVANO SAMMARTINO

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
16483/13 PADARIA SANTA FÉ COLONIAL DE BAURU LTDA - EPP 029217/E-1

RECURSO DEFERIDO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCES INTERESSADO DIAS N°/SÉRIE
11626/13 BRODT E MARTHA LTDA – ME 60 21818/E-1
11631/13 BRODT E MARTHA LTDA – ME 60 22051/E-1
13520/13 PANETTERIA BUONA PASTA LTDA ME 60 22227/E-1
13514/13 PANETTERIA BUONA PASTA LTDA ME 30 29229/E-1

9939/13 S.J.S   INDÚSTRIA  E COMÉRCIO DE 
SORVETES LTDA ME 90 21781/E-1

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

13376/13 CARMEN   ELIZABETH   GARCIA 
SUPERMERCADO  ME 60 21782/E-1

RECURSO INDEFERIDO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
11258/13 BARRACÃO SUPERMERCADO LTDA 21819/E-1
13243/13 MAINÁ COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA 21775/E-1

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

PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
13442/13 IVANDER BASTAZINI 8243/E-1
13446/13 IVANDER BASTAZINI JUNIOR 8244/E-1
13448/13 CLAUDIO JOAQUIM SAMPAIO TONELLO 8245/E-1
13449/13 CLAUDIO SAMPIERI TONELLO 8246/E-1

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

PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
62375/11 M.A. GARCIA CLINICA E RESIDÊNCIA GERIÁTRICA 8037/E-1
49356/12 G.B.R. FERREIRA – ME 6752/C-1

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE MULTA:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
36216/12 DIRCEU  FERRARI PADARIA – ME 4444/E-1

ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA: 
PROCESSO 36072/08
INTERESSADO CIRURGICA SPEDO LTDA  EPP
REQUERENTE MARCELA GUALDI MOLINA
CPF 296.519.018-02
CRF/SP 63.220

PROCESSO 15497/13
INTERESSADO ÓTICAS LENÇÓIS PAULISTA LTDA - ME
REQUERENTE DIEGO DE ANDRADE VICENTE
CPF 356.076.008-90

PROCESSO 874/00
INTERESSADO UNIMED DE BAURU – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
REQUERENTE LEILA HADDAD BARRACH ABRUCEZE
CPF 145.635.278-40
CRF/SP 18.179

PROCESSO 9015/00
INTERESSADO DROGARIA NOSSA SENHORA APARECIDA DE BAURU LTDA – ME
REQUERENTE MARIA ISABEL DE OLIVEIRA SILVA
CPF 058.388.658-22
CRF/SP 26.906

PROCESSO 11566/13
INTERESSADO LIGIA MARIA LIMA ANDREATTA
REQUERENTE LIGIA MARIA LIMA ANDREATTA
CPF 174.044.308-01
CRO/SP

ASSUNÇÃO DE CO-RESPONSABILIDADE TÉCNICA:
PROCESSO 874/00
INTERESSADO UNIMED DE BAURU – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
REQUERENTE VANESSA ZUCCARELLI GOMES DA SILVA
CPF 221.556.268-43
CRF/SP 39.567

PROCESSO 874/00
INTERESSADO UNIMED DE BAURU – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
REQUERENTE FABIO HENRIQUE VALENTIM
CPF 253.135.718-18
CRF/SP 26.206

BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA:
PROCESSO 19430/08
INTERESSADO ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO - ME
REQUERENTE MARCELO RODRIGO  MANGONOTTE ZUCHIERI
CPF 290.925.788-60
CRMV/SP 22.953

BAIXA DE CO-RESPONSABILIDADE TÉCNICA:
PROCESSO 874/00
INTERESSADO UNIMED DE BAURU – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
REQUERENTE LEILA HADDAD BARRACH ABRUCEZE
CPF 145.635.278-40
CRF/SP 18.179

ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES:
PROCESSO 19430/08
RAZÃO SOCIAL ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO - ME
ATIVIDADE SERVIÇOS  VETERINÁRIOS
CNPJ 09.131.292/0001-76
ENDEREÇO AV. DR. MARCOS DE PAULA RAPHAEL, 23-25 
BAIRRO MARY DOTA – BAURU/SP

ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL:
PROCESSO 17464/11
NOME (DE) SIGNORINI & SGORLON DROGARIAS LTDA - ME
CNPJ 13.383.934/0001-00
NOME (PARA) SIGNORINI DROGARIA LTDA – ME
CNPJ 13.383.934/0001-00

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 6.669/12 - PROCESSO Nº 70.388/11 - 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU - CONTRATADA: RADIONET LTDA - OBJETO: Alterar 
o item 3.4.8. da Cláusula Terceira do Contrato, para acrescentar mais 12 (doze) meses de vigência ao prazo do 
contrato anteriormente firmado, passando de 12 (doze) meses para 24 (vinte e quatro) meses, com fundamento 
no artigo 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, sendo que referido item passa a ter a 
seguinte redação: “3.4.8.  O prazo de vigência do contrato será de 24 (vinte e quatro) meses, a contar de sua 
assinatura, podendo ser prorrogado caso haja interesse das partes”. Por via de consequência e, em razão da 
redução no número de rastreadores, tudo conforme acordado nos autos do Processo nº 70.388/11 alteram o 
item 4.1. da cláusula quarta, para o fim de acrescer ao valor do contrato a importância de R$ 95.500,00(noventa 
e cinco mil e quinhentos reais), passando o valor total de R$ 137.997,00(cento e trinta e sete mil, novecentos 
e noventa e sete reais) para R$ 233.497,00(duzentos e trinta e três mil, quatrocentos e noventa e sete reais) 
razão pela qual o item mencionado passa a ter a seguinte redação: “4.1.O CONTRATANTE pagará à 
CONTRATADA, pela contratação descrita na Cláusula Primeira a importância de R$233.497,00(duzentos 
e trinta e três mil, quatrocentos e noventa e sete reais), que será suportada pelas dotações orçamentárias: 
R$13.642,86 -217/ EL39/ SUB 05/V 04/CC123/DR05.300.39-MAC, R$13.642,86 -217/ EL39/ SUB 05/V 
04/CC123/DR05.300.49-PAB, R$13.642,86 -217/ EL39/ SUB 05/V 04/CC123/DR05.300.92-PFVPS, 
R$13.642,86 -217/ EL39/ SUB 05/V 04/CC123/DR01.310.00-SAÚDE G, R$13.642,86 -217/ EL39/ SUB 05/V 
04/CC123/DR01.320.00-TV, R$13.642,86 -217/ EL39/ SUB 05/V 04/CC123/DR05.300.60-IVS, R$13.642,86 
-217/ EL39/ SUB 05/V 04/CC123/DR05.300.54-SAMU. - ASSINATURA: 12/03/13, conforme art. 61, 
parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93. 

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 1.422/11 – PROCESSO Nº 51.112/10 - 
CONVENENTE: MUNICÍPIO DE BAURU – CONVENIADO: EQUIPE CRISTO VERDADE QUE 
LIBERTA - OBJETO: As partes resolvem, alterar a Cláusula Sétima do Convênio para acrescer mais 12 
(doze) meses ao prazo de vigência, passando a ter a seguinte redação: “7.1.  O presente Convênio terá vigência 
de 36 (trinta e seis) meses, produzindo seus efeitos a partir de 1° de janeiro de 2.013, podendo ser prorrogado 
por acordo das partes mediante Termo Aditivo.” Considerando que o repasse correspondente ao exercício 
de 2.013, em razão da autorização contida na Lei Municipal nº 6.319, de 21 de fevereiro de 2.013, passará 
para R$ 1.000,00 (um mil reais) cada internação, o item 5.1. da cláusula quinta do convênio original passará 
a ter a seguinte redação: “CLÁUSULA QUINTA – DO FINANCIAMENTO - 5.1. O CONVENENTE 
destinará, obedecendo ao critério estabelecido de R$ 1.000,00 (um mil reais) para cada internação efetivada, 
para um total de 25 vagas, valor mensal estimado de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), totalizando 
o  valor estimado anual de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), através da função programática Ficha nº 
856 – 3.3.50.39.00 – 10.122.0009 – 2021, a ser paga em 12 parcelas”. Considerando o aumento do prazo 
discriminado na cláusula 1  e a alteração do valor para cada internação contido na cláusula 2 do presente 
aditivo, será acrescido ao valor total estimado do convênio a quantia de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), 
passando o valor total estimado do presente convênio de R$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais) 
para R$ 780.000,00 (setecentos e oitenta mil reais) - ASSINATURA: 22/03/13, conforme art. 61, parágrafo 
único da Lei Federal nº 8.666/93.

EXTRATOS 
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Seção III
Editais

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 034/13 – PROCESSO Nº 50.809/12 – CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU – CONTRATADA: OMEGA PAPER INDÚSTRIA, COMÉRCIO E 
SERVIÇOS LTDA – Objeto: AQUISIÇÃO ESTIMADA ANUAL DE DIVERSOS KITS DE 
MATERIAIS ESCOLARES, CONTENDO: GIZ DE CERA, CADERNOS, BLOCOS DE PAPEL, 
TESOURAS, TUBOS DE COLA, LÁPIS PRETO E COLORIDO, BORRACHA BRANCA, 
APONTADOR, PASTAS, PAPEL SULFITE e ETC SENDO: 425 KITS PARA O BERÇÁRIO I, 850 
KITS BERÇÁRIO II, 7.650 KITS MATERNAL I e II, 5.100 KITS JARDIM I e 4.250 KITS JARDIM 
II – Interessada: Secretaria Municipal da Educação, cujas especificações estão indicadas no Anexo III do 
Edital nº 058/13, mediante emissão de Notas de Empenho e conforme os termos de sua proposta anexada 
ao processo administrativo e preço abaixo consignado:
LOTE I - KITS DE MATERIAL ESCOLAR - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Kit Descrição Qtd. Est. 
Anual Marca Vl Unit. por 

Kit

B
er

çá
ri

o 
I

01 Agenda Escolar
425

Omega
R$ 59,25

01 Mochila Infantil Omega

Kit Descrição Qtd. Est. 
Anual Marca Vl Unit. por 

Kit

B
er

çá
ri

o 
II

01 Agenda Escolar

850

Omega

R$ 165,74

01 cjt caneta hidrocor grossa 12 cores Compactor
01 caixa lápis de cor triangular 12 cores Faber Castell
01 cjt giz de cera gde 12 cores Acrilex
02 cjt massa modelar 12 cores Acrilex
03 cjt pintura a dedo 6 cores Acrilex
02 blocos de papel desenho A3 20fls Filiperson
01 pasta corrugada A3 Polycart
01 avental Omega
01 Mochila Infantil Omega

Kit Descrição Qtd. Est. 
Anual Marca Vl Unit. por 

Kit

M
at

er
na

l I
 e

 II

01 Agenda Escolar

7.650

Omega

R$ 228,54

01 cjt caneta hidrocor grossa 12 cores Compactor
01 caixa lápis de cor triangular 12 cores Faber Castell
01 cjt giz de cera gde 12 cores Acrilex
03 cjt massa modelar 12 cores Acrilex
03 cjt pintura a dedo 6 cores Acrilex
03 blocos de papel desenho A3 20fls Filiperson
01 bloco de papel desenho A4 20fls Filiperson
01 pasta corrugada A3 Polycart
01 avental Omega
01 caneca Sertha
02 pct sulfite 100fls reciclado Romitec
01 bloco papel 32fls 8 cores variadas Romitec
01 cjt tinta plástica 6 cores Acrilex
02 cjt tinta guache 6 cores Acrilex
02 colas 90gr Acrilex
01 Mochila Infantil Omega

Kit Descrição Qtd. Est. 
Anual Marca Vl Unit. por 

Kit

Ja
rd

im
 I

01 Agenda Escolar

5.100

Omega

R$ 206,84

01 Caderno desenho gde 96fls Romitec
01 cjt caneta hidrocor grossa 12 cores Compactor
01 caixa lápis de cor triangular 12 cores Faber Castell
01 cjt giz de cera curto 12 cores Acrilex
02 cjt massa modelar 12 cores Acrilex
01 cjt pintura a dedo 6 cores Acrilex
01 cjt tinta plástica 6 cores Acrilex
01 bloco de papel desenho A3 20fls Filiperson
01 bloco de papel desenho A4 20fls Filiperson
01 pasta corrugada 35mm Polycart
01 avental Omega
01 caneca Sertha
02 pct sulfite 100fls reciclado Romitec
01 bloco papel 32fls 8 cores variadas Romitec
01 tesoura Mundial
02 cjt tinta guache 6 cores Acrilex
02 colas 90gr Acrilex
01 cx carvão c/ 5 unid Keramik
01 Mochila Infantil Omega

Kit Descrição Qtd. Est. 
Anual Marca Vl Unit. por 

Kit

01 caneca

4.250

Sertha

R$ 223,69

02 pct sulfite 100fls reciclado Romitec
01 bloco papel 32fls 8 cores variadas Romitec
01 tesoura Mundial
01 cjt tinta plástica 6 cores Acrilex
02 cjt tinta guache 6 cores Acrilex
02 colas 90gr Acrilex
01 cx carvão c/ 5 unid Keramik
01 caderno brochurão 60fls Panamericana
01 caderno desenho gde 96fls Romitec
01 apontador Leonora
02 borrachas Mercur
05 lápis preto n.2 Faber Castell
01 pct etiqueta autoadesiva Pimaco
01 Mochila Infantil Omega
01 Estojo escolar Omega

PRAZO: 01 ano –– MODALIDADE: Pregão Presencial Nº 014/13 – ASSINATURA: 20/03/2013 – 
VALIDADE: 19/03/2014. Bauru, 03/04/2013 – Luciano Martins dos Santos Júnior – Diretor da Divisão de 
Compras e Licitações – SME. 

NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE 
BAURU - Edital nº 098/13 - Processo n.º 50.809/12 Modalidade: Pregão Presencial n.º 025/13 – TIPO: 
menor preço por lote pelo Sistema de Registro de Preço Objeto: Aquisição estimada anual de diversos 
kits de materiais escolares, contendo: canetas, giz de cera, cadernos, tesouras, tubos de cola, lápis 
preto e colorido, borracha branca, apontador, pastas, réguas, papel sulfite, transferidor, compasso, 
esquadros etc, sendo: 5.652 kits ensino fund. 1 e 2 ano, 8.304 kits ensino fund. 3 ao 5 ano, 3.536 kits 
ensino fund. 6 ao 9 ano e 2.550 kits educação de jovens e adultos, conforme especificação detalhada 
do Anexo III – Interessada: Secretaria Municipal da Educação. Notificamos aos interessados no processo 
licitatório epigrafado que o julgamento e a classificação havidos foram devidamente Adjudicado em 
22/03/13 pela pregoeira e Homologado em 26/03/13 pelo Sr. Prefeito, da seguinte forma: 
LOTE I - Kits de Material Escolar – Departamento de Ensino Fundamental
LICITANTE: OMEGA PAPER INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA, valor total R$ 
3.889.984,40(três milhões, oitocentos e oitenta e nove mil, novecentos e oitenta e quatro reais e quarenta 
centavos), da seguinte forma:

ite
m

 1
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 - 
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o 
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l 1
º e

 2
º A

no
.

Qtd Est. 
Anual Objeto Preço por 

KIT Preço Total MARCA

5652

02 apontadores com depósito

R$ 186,65 R$ 
1.054.945,80

 Leonora
04 borrachas brancas  Mercur
01 agenda escolar  Omega
05 cadernos brochurão capa dura com 
96 fls.  Panamericana

01 caderno de caligrafia brochura  Panamericana
01 caixa de lápis de cor comum com 12 
unidades  Faber Castell

01 conj. de caneta hidrocor fina c/ 12 
cores  Compactor

01 conj. de giz de cera grande com 12 
cores  Acrilex

10 lápis preto nº 02 apontados  Faber Castell
01 pacote de papel sulfite com 100 fls. 
reciclado  Romitec

01 régua plástica de 30 cm  Waleu
01 pasta com elástico em Poliprop. 
tamanho ofício transparente  Polycart

01 tesoura sem ponta  Mundial
02 tubos de cola líquida de 90 gr  Acrilex
01 caderno de desenho grande sem seda  Romitec
01 pasta 35 mm com elástico  Polycart
01 pacote de papel almaço com pauta 
com 50 fls  Panamericana

01 pacote de etiqueta auto adesiva  Pimaco
01 mochila escolar fundamental  Omega
01 estojo  Omega

ite
m

 1
.2

 - 
E

ns
in

o 
Fu

nd
am

en
ta

l -
 3

º a
o 

5º
 A

no
.

Qtd Est. 
Anual Objeto Preço por 

KIT Preço Total MARCA

8304

02 apontadores com depósito

R$ 203,95 R$ 
1.693.600,80

 Leonora
04 borrachas brancas  Mercur
01 agenda escolar  Omega
08 cadernos brochurão capa dura com 96 fls.  Panamericana
01 caderno de caligrafia brochura  Panamericana
01 caixa de lápis de cor comum com 12 
unidades  Faber Castell
02 canetas esferográficas azuis  Bic
02 canetas esferográficas vermelhas  Bic
01 conj. de caneta hidrocor fina c/ 12 cores  Compactor
10 lápis preto nº 02 apontados  Faber Castell
01 pacote de papel sulfite com 100 fls. 
reciclado  Romitec
01 régua plástica de 30 cm  Waleu
01 pasta com elástico em Poliprop. tamanho 
ofício transparente  Polycart
01 tesoura sem ponta  Mundial
02 tubos de cola líquida de 90 gr  Acrilex
01 caderno de desenho grande sem seda 96 fls  Romitec
01 pacote de papel almaço com pauta com 
50 fls  Panamericana
01 pacote de etiqueta auto adesiva  Pimaco
01 mochila escolar fundamental  Omega
01 estojo  Omega

Ja
rd

im
 II

01 Agenda Escolar

4.250

Omega

R$ 223,69

01 cjt caneta hidrocor fina 12 cores Compactor
01 caixa lápis de cor triangular 12 cores Faber Castell
01 cjt giz de cera curto 12 cores Acrilex
02 cjt massa modelar 12 cores Acrilex
01 cjt pintura a dedo 6 cores Acrilex
01 bloco de papel desenho A3 20fls Filiperson
01 bloco de papel desenho A4 20fls Filiperson
01 pasta corrugada 35mm Polycart
01 avental Omega
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KIT Preço Total MARCA

3536

02 apontadores com depósito

R$ 224,80 R$ 
794.892,80

 Leonora
04 borrachas brancas  Mercur
01 agenda escolar  Omega
03 cadernos universitários 200 fls 10X1  Romitec
02 cadernos de desenho grandes sem 
seda 96 fls  Romitec

01 caixa de lápis de cor comum com 12 
unidades  Faber Castell

04 canetas esferográficas azuis  Bic
04 canetas esferográficas vermelhas  Bic
01 conj. de caneta hidrocor grossa c/ 12 
cores  Compactor

10 lápis preto nº 2 apontados  Faber Castell
02 pacotes de papel sulfite com 100 fls. 
reciclado  Romitec

01 régua plástica de 30 cm  Waleu
02 pasta com elástico em Poliprop. 
tamanho ofício transparente  Polycart

01 tesoura sem ponta  Mundial
02 tubos de cola líquida de 90 gramas  Acrilex
01 transferidor 180° graus  Waleu
01 compasso  Cis
01 esquadro de 45° graus  Waleu
01 esquadro de 60° graus  Waleu
01 pacote de papel almaço com pauta 
50 fls  Panamericana

01 pacote de etiqueta auto adesiva  Pimaco
01 mochila escolar fundamental  Omega
01 estojo  Omega
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Qtd Est. 
Anual Objeto Preço por 

KIT Preço Total MARCA

2550

01 apontador com depósito

R$ 135,90 R$ 
346.545,00

 Leonora
01 cx de lápis de cor comum com 12 
cores  Faber Castell

01 conj. de caneta hidrocor grossa c/ 12 
cores  Compactor

02 canetas esferográficas azul  Bic
02 canetas esferográficas vermelha  Bic
01 pasta com elástico em Poliprop. 
tamanho ofício transparente  Polycart

05 lápis preto nº 02 apontados  Faber Castell
02 borrachas  Mercur
01 cola liquida 90 gr  Acrilex
01 tesoura ponta redonda  Mundial
01 régua plástica 30 cm  Waleu
03 cadernos brochurão capa dura com 
96 fls.  Panamericana

01 pacote de papel sulfite com 100 fls. 
reciclado  Romitec

01 agenda escolar  Omega
01 mochila tipo pasta Jovens e Adultos  Omega
01 estojo  Omega

Bauru, 03/04/2013 – Luciano Martins dos Santos Júnior – Diretor da Divisão de Compras e Licitações – 
SME.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 035/13 – PROCESSO Nº 65.510/12 – CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU – CONTRATADA: BAITA ALIMENTOS COMERCIAL LTDA – Objeto: 
Aquisição da estimada quantidade anual de: 16.720 KG DE CAÇÃO EM CUBOS E 6.240 KG DE 
CAÇÃO EM POSTAS – Interessados: Secretarias Municipais da Educação, do Bem Estar Social e 
Gabinete do Prefeito – Corpo de Bombeiros, cujas especificações estão indicadas no anexo I do Edital nº 
025/13, mediante emissão de Notas de Empenho e conforme os termos de sua proposta anexada ao processo 
administrativo e preço abaixo consignado:
LOTE 01 – CAÇÃO EM CUBOS

Item Qtd
(kg) Especificação Marca

Valor
Kg

Valor
Total

01 16.720 Cação em cubos – demais especificações 
conforme Anexo I do edital 025/13. Fênix R$ 10,45 R$ 174.724,00

LOTE 02 – LOTE 02 – CAÇÃO EM POSTAS

Item Qtd
(kg) Especificação Marca

Valor
Kg

Valor
Total

01 6.240
Cação em postas – demais 
especificações conforme Anexo I do 
edital 025/13.

Fênix R$ 7,80 R$ 48.672,00

PRAZO: 01 ano – MODALIDADE: Pregão Presencial Nº 006/13 – ASSINATURA: 19/03/2013 – 
VALIDADE: 18/03/2014. Bauru, 03/04/13 – Luciano Martins dos Santos Júnior – Diretor da Divisão de 
Compras e Licitações - SME.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 036/13 – PROCESSO Nº 65.510/12 – CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU – CONTRATADA: A. G. SORIANO - ME – Objeto: Aquisição da estimada 
quantidade anual de: 20.800 KG DE FILÉ DE ARRAIA – Interessados: Secretarias Municipais da 
Educação, do Bem Estar Social e Gabinete do Prefeito – Corpo de Bombeiros, cujas especificações estão 

indicadas no anexo I do Edital nº 025/13, mediante emissão de Notas de Empenho e conforme os termos de 
sua proposta anexada ao processo administrativo e preço abaixo consignado:
LOTE 03 – FILÉ DE ARRAIA

Item Qtd
(kg) Especificação Marca

Valor
Kg

Valor
Total

01 20.800 Filé de Arraia – demais especificações 
conforme Anexo I do edital 025/13. APN R$ 13,40 R$ 278.720,00

PRAZO: 01 ano – MODALIDADE: Pregão Presencial Nº 006/13 – ASSINATURA: 19/03/2013 – 
VALIDADE: 18/03/2014. Bauru, 03/04/13 – Luciano Martins dos Santos Júnior – Diretor da Divisão de 
Compras e Licitações - SME.

NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE 
BAURU - Edital n.º 099/13 – Processo n.º 47.998/12 – Modalidade: Pregão Presencial n.º 026/13 – Tipo: 
MENOR PREÇO POR LOTE - Objeto: Aquisição da estimada quantidade anual de: 46.390 kg de cookies 
integrais com gotas de chocolate e 46.390 kg de cookies integrais com castanha do Pará – Interessadas: 
Secretarias Municipais da Educação, do Bem Estar Social, do Esporte e Lazer e Gabinete do Prefeito – 
Corpo de Bombeiros. Notificamos aos interessados no processo licitatório epigrafado que o julgamento 
e a classificação havidos foram devidamente Adjudicado em 25/03/13 pela pregoeira e Homologado em 
25/03/13 pelo Sr. Prefeito, às empresas, da seguinte forma: 
LOTE 01 – COOKIES INTEGRAIS COM GOTAS DE CHOCOLATE E COOKIES INTEGRAIS 
COM CASTANHA DO PARÁ
CLASSIFICADA – Casa da Merenda Comercio de Alimentos Ltda - EPP
ITEM QTD MARCA ESPECIFICAÇÃO UNIT. TOTAL

01 46.390 
KG Arco Iris

Cookies integrais com gotas de 
chocolate – demais especificações 
conforme Anexo I do edital 099/13.

R$ 9,87 R$ 457.869,30

02 46.390 
KG Arco Iris

Cookies integrais com Castanha do 
Pará – demais especificações conforme 
Anexo I do edital 099/13.

R$ 10,87 R$ 504.259,30

Valor total do lote 01 – R$ R$ 962.128,60

Bauru, 03/04/2013 – Luciano Martins dos Santos Júnior – Diretor da Divisão de Compras e Licitações – 
SME.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/13 – PROCESSO Nº 55.024/12 – CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU – CONTRATADA: JBS S/A – Objeto: Aquisição da estimada quantidade 
anual de: 74.682 kg de almôndega de carne bovina – Interessados: Secretarias Municipais da Educação, 
Saúde, Bem Estar Social e Gabinete do Prefeito – Corpo de Bombeiros, cujas especificações estão indicadas 
no anexo I do Edital nº 018/13, mediante emissão de Notas de Empenho e conforme os termos de sua 
proposta anexada ao processo administrativo e preço abaixo consignado:
LOTE 01 – ALMÔNDEGA DE CARNE BOVINA

It
em Qtd

(kg) Especificação Marca Valor
Kg

Valor
Total

01 74.682 
Almôndega de carne bovina cozida 
e congelada – demais especificações 
conforme Anexo I do edital 018/13.

Bertin R$ 10,96 R$ 818.514,72

PRAZO: 01 ano – MODALIDADE: Pregão Presencial Nº 004/13 – ASSINATURA: 12/03/2013 – 
VALIDADE: 11/03/2014. Bauru, 03/04/13 – Luciano Martins dos Santos Júnior – Diretor da Divisão de 
Compras e Licitações - SME.

NOTIFICAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - PREFEITURA 
MUNICIPAL DE BAURU - Edital nº 63/2013 - Processo n.º 65.513/2012 Modalidade: Pregão 
Presencial n.º 16/2013 – Tipo: MENOR PREÇO POR LOTE - Objeto: 7.600 KG de macarrão com ovos 
tipo argolinha, 26.600 KG de macarrão com ovos tipo ave-maria e 72.190 KG de macarrão com ovos 
tipo parafuso – Interessados: Secretarias da Educação, do Esporte e Lazer, Bem Estar Social e Gabinete 
do Prefeito - 12º Grupamento de Bombeiros. Notificamos aos interessados que o processo em epígrafe 
com data para processamento do pregão prevista para o dia: 11/04/2013 às 09h FOI PRORROGADO, 
em virtude de Alteração no Edital. Ficando a Data do Recebimento dos envelopes e sessão do pregão 
para 16/04/2013 às 09h no Departamento de Alimentação Escolar – sito à Av. Engº Helio Police, s/nº, Jd. 
Redentor. Informações na Div. de Compras e Licitações, R. Padre João, 8-26 – Vl. Sta. Izabel, CEP 17014-
003- Bauru/SP, horário das 08h às 12h e das 13h às 17h fones: (14) 3214-3307. O Edital poderá ser retirado 
junto à Div. de Compras e Licitações, até o dia 15/04/2013, ou pelo site www.bauru.sp.gov.br, a partir 
da primeira publicação do presente. Bauru, 03/04/2013 – Luciano Martins dos Santos Júnior – Diretor da 
Divisão de Compras e Licitações – SME.

AVISO DE ERRATA: NA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DE 19/03/2013
ONDE SE LÊ: LOTE 01 POSTA DE CAÇÃO E LOTE 02 CAÇÃO EM CUBOS.
LEIA-SE: LOTE 01 CAÇÃO EM CUBOS E LOTE 02 POSTA DE CAÇÃO.
Bauru, 03/04/2013 – Luciano Martins dos Santos Júnior – Diretor da Divisão de Compras e Licitações – 
SME.

TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 322/12 – Processo nº 73.005/2011 
– Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL N.º 171/12 – Interessada: Secretaria de Obras. 
COMPROMISSÁRIA: REDE LK DE POSTOS LTDA. Em razão do aumento do custo de aquisição 
dos combustíveis devidamente comprovado nos autos, as partes resolvem alterar o preço a partir de 20 
de março  de 2013, o lote 01, item  03 – Diesel Comum, de acordo com os valores abaixo discriminados:
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ITEM ESPECIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA
VALOR UNITÁRIO 

(R$) A SER 
SUBSTITUIDO

VALOR 
UNITÁRIO (R$) 
SUBSTITUTO

03 Litros de Óleo Diesel comum SHELL BRASIL 2,05 2,12

As demais cláusulas contidas na Ata de Registro de Preço nº 322/12, firmada em 19 de dezembro de 2012, 
não modificadas por este Termo Aditivo, continuam em pleno vigor. ASSINATURA: 27/03/2013. 
Bauru, 03/04/2013 – Daniel Alves da Silva – Diretor da Divisão de Licitações.

TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 322/12 – Processo nº 73.005/2011 
– Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL N.º 171/12 – Interessada: Secretaria de Obras. 
COMPROMISSÁRIA: REDE LK DE POSTOS LTDA. Em razão do aumento do custo de aquisição 
dos combustíveis devidamente comprovados nos autos, as partes resolvem alterar o preço a partir de 14 
de fevereiro de 2013, o lote 01, itens 01, 02 e 03 – Gasolina Comum, Etanol Comum e Diesel Comum, de 
acordo com os valores abaixo discriminados:

ITEM ESPECIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA
VALOR UNITÁRIO 

(R$) A SER 
SUBSTITUIDO

VALOR 
UNITÁRIO (R$) 
SUBSTITUTO

01 Litros de Álcool hidratado 
Comum SHELL BRASIL 1,59 1,64

02 Litros de Gasolina Comum SHELL BRASIL 2,34 2,44
03 Litros de Óleo Diesel comum SHELL BRASIL 1,97 2,05

As demais cláusulas contidas na Ata de Registro de Preço nº 322/12, firmada em 19 de dezembro de 2012, 
não modificadas por este Termo Aditivo, continuam em pleno vigor. ASSINATURA: 27/03/2013. 
Bauru, 03/04/2013 – Daniel Alves da Silva – Diretor da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - Edital n.º 106/13 – Processo n.º 3.763/13 – 
Modalidade: Pregão Presencial nº 029/13 – PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, 
do tipo MENOR PREÇO POR LOTE - Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O 
FORNECIMENTO DE DIÁRIAS DE HOTEL (QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL), SENDO: 
2.179(DUAS MIL E CENTO E SETENTA E NOVE) DIÁRIAS PARA QUARTO INDIVIDUAL 
E 3.134(TRÊS MIL, CENTO E TRINTA E QUATRO) DIÁRIAS PARA QUARTO DUPLO – 
Interessadas: Gabinete do Prefeito; Corpo de Bombeiros e Demais Secretarias Municipais. Data do 
Recebimento dos envelopes e sessão do pregão 25/04/13 às 09hs, na sala de reunião da Secretaria da 
Administração/Divisão de Licitações, sito na Pça Das Cerejeiras, 1-59, Vila Noemy - CEP. 17014-900. 
Informações e edital até o dia 24/04/13 no endereço acima, no horário das 8hs às 12hs e das 14hs às 18hs e 
fones (14) 3235-1287 ou (14) 3235-1337 ou pelo site www.bauru.sp.gov.br, a partir da primeira publicação 
do presente. Bauru, 03/04/2013– Daniel Alves da Silva – Diretor da Divisão de Licitações. 

NOTIFICAÇÃO DE HABILITAÇÃO - Processo n.º 55.094/2012 – Modalidade: Convite n.º 
006/13 - Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE 
MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DE 05 (CINCO) AR CONDICIONADO NO 
AUTOMOVEL CLUBE - Interessado: Secretaria Municipal de Cultura. Concedido o prazo de 
03(três) dias úteis, nos termos do parágrafo 3º, do artigo 48, da Lei Federal n. º 8666/93 e subitem 
8.1.2.2 do edital nº 051/13, para a empresa MARCIO RODRIGO VALERIO – ME, para apresentar 
os documentos, que ensejou sua inabilitação, a empresa apresentou dentro do prazo. A Comissão 
Permanente de Licitação, analisando os documentos apresentados pelo participante decide: HABILITAR 
a empresa citada por atender as exigências do edital 051/2013. Abre-se prazo recursal de 02(dois) dias úteis 
nos termos do art. 109 da Leio Federal 8.666/93. Bauru, 03/04/2013– Daniel Alves da Silva – Diretor da 
Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - Editais n.ºs  079/13 e 119/13 – Processo 
n.º 4.430/13 -  Modalidade: Pregões Eletrônicos nºs 022/13 e 033/13 - TIPO MENOR PREÇO POR 
LOTE  - Objeto: contratação de empresa especializada para fornecimento de peças e serviços a serem 
utilizados em viaturas – Interessada: Secretaria de Esportes e Lazer.   Notificamos aos interessados no 
processo licitatório epigrafado que o julgamento e a classificação havida foi devidamente Adjudicados pelo 
pregoeiro em 02/04/13 e Homologados em 03/04/13 pelo Senhor Secretário Municipal de Administração 
às empresas, conforme abaixo:

EDITAL Nº 079/13 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/13 - LOTE 1
FORNECEDOR: RETILIDER RETIFICA DE MOTORES LTDA - EPP

Item Qtd

PEÇAS E SERVIÇOS – VIATURA 
PREFIXO 227 – PLACA BNZ 7840 – 
VAN SPRINTER 312 D – MODELO 
MERCEDES – ANO 2001.

MARCA R$ UNIT R$ 
TOTAL

1 1 Kits de motor Metal Leve 1.980,00 1.980,00
2 1 Jogo bronzina mancal Metal Leve    240,00    240,00
3 1 Jogo bronzina bielas Metal Leve    174,00    174,00
4 1 Jogo de junta Sabó    383,00    383,00
5 1 Retentor traseiro Sabó    198,00    198,00
6 1 Jogo válvula admissão Metal Leve    270,00    270,00
7 1 Jogo válvula escapamento Metal Leve    196,50   196,50
8 1 Bomba d’água Urba    220,00    220,00
9 1 Bomba óleo Schadek    475,00    475,00
10 1 Jogo selo bloco Genuino      71,00      71,00
11 1 Kits tensor completo Genuino    550,00    550,00
12 1 Filtro óleo Mahle      20,00      20,00
13 1 Filtro diesel Mahle      18,00     18,00
14 1 Filtro ar Mahle      60,00      60,00
15 1 Jogo arruela encosto Mahle      39,50      39,50
16 1 Jogo bucha biela Metal Leve      43,00      43,00
17 1 Jogo vareta válvulas Genuino    110,00    110,00
18 1 Jogo de tucho Genuino    180,00    180,00
19 1 Turbo alimentador Garret  2.289,00 2.289,00
20 2 Flexível turbina Genuino    150,00    300,00
21 4 Unidade injetora completa Bosch    450,00 1.800,00

22 1 Serviço de recuperação do bloco Retilider 1.241,00 1.241,00

23 1 Serviço de desmontagem, usinagem, 
ajustagem, montagem e pintura. Retilider 2.142,00 2.142,00

24 1 Serviço de revisão completa da bomba 
injetora c/ troca de peças necessárias. Retilider 1.900,00 1.900,00

EDITAL Nº 119/13 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/13 - LOTE 1
FORNECEDOR: BAURU COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA – EPP

Item Qtd

PEÇAS E SERVIÇOS – VIATURA 
PREFIXO 220 – PLACA EVC 6913 
– MODELO SCANIA 113 – ANO 
1995.

MARCA R$ UNIT R$ 
TOTAL

1 1 Kit de embreagem Valeo 2.500,00 2.500,00
2 1 Mão de obra para troca da embreagem BCPs    400,00    400,00

EDITAL Nº 119/13 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/13 - LOTE 2
FORNECEDOR: BAURU COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA – EPP 

Item Qtd

PEÇAS E SERVIÇO – VIATURA 
PREFIXO 197 – PLACA BPY 9725 
– MODELO FORD B1618 – ANO 
1996.

MARCA R$ UNIT R$ 
TOTAL

1 2 Campana Dianteira Hipper   270,00   540,00
2 2 Campana Traseira Hipper   270,00  540,00
3 2 Frascos de Óleo Freio Varga    10,00    20,00
4 1 Jogo Lona Dianteiro Syl   210,00   210,00
5 1 Jogo Lona Traseira Syl   210,00   210,00
6 1 Jogo Arrebite Aeroquipe     65,00     65,00
7 1 Cilindro Controil   450,00   450,00
8 1 Serviço Manutenção Freio Completo BCPs   455,00   455,00

Bauru, 03/04/13 – Daniel Alves da Silva – Diretor da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA - óRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 12.232/13 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 040/13 - por meio da INTERNET – Tipo 
Menor Preço por Lote – Objeto: aquisição de diversos materiais para controle da dengue. A Data do 
Recebimento das Propostas será até dia 17/04/2013 às 9h - A abertura da Sessão dar-se-á no dia 17/04/2013 
às 9h. Início da Disputa de Preços dia 17/04/2013 às 15h – Pregoeiro:Victor Gustavo Boronelli Schiaveto. 
O Edital completo e informações poderão ser obtidos na Divisão de Compras e Licitações, Rua José Aiello 
nº 3-30, fone (14) 3104-1463, ou pelo site www.bauru.sp.gov.br – Licitações Saúde ou www.licitacoes-e.
com.br, ID: 475560. 
Divisão de Compras e Licitações, 03/04/2013 – compras_saude@bauru.sp.gov.br 
Sarita de Barros – Diretora da Divisão Compras e Licitações– S.M.S.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA - óRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 06.336/2013 – Modalidade: Pregão Presencial SMS n° 33/13 – tipo Menor Preço por Lote 
– Objeto: aquisição de 14 (quatorze) rádios remotos. Data de recebimento dos envelopes e sessão do 
pregão: 17/04/2013 às 9h na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Saúde, sito Rua José Aiello 
nº 3-30, Centro, CEP: 17014-273. Informações: Divisão de Compras e Licitações, Secretaria Municipal de 
Saúde, das 7h30min às 12h e das 13h30min às 17h, Rua José Aiello nº 3-30, telefone: (14) 3104-1463. O 
edital poderá ser retirado até o dia 16/04/2013 às 17h junto a Divisão de Compras e Licitações ou pelo 
site: www.bauru.sp.gov.br – Licitações Saúde, pregão. Pregoeira: Evelyn Prado Rineri.
Divisão de Compras e Licitações, 03/04/2013 – compras_saude@bauru.sp.gov.br 
Sarita de Barros – Diretora da Divisão Compras e Licitações– S.M.S.

NOTIFICAÇÃO DE CANCELAMENTO DE LOTE - óRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
BAURU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 10.725/13 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 027/13 – Sistema de Registro de Preço 
n° 025/13 – por meio da INTERNET – Tipo Menor Preço por Lote – Objeto: aquisição estimada anual 
de vários equipamentos hospitalares para o Município. Abertura da Sessão prevista para o dia 04/04/2013 
às 9h.
Assunto: Cancelamento do Lote 08 (Foco Cirúrgico Móvel)
Motivo: Adequações do descritivo.
Bauru, 03/04/2013 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Sarita de Barros – Diretora da Divisão Compras e Licitações– S.M.S.

NOTIFICAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE EDITAL - óRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
BAURU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - Processo: 10.725/13 – Modalidade: Pregão 
Eletrônico SMS n° 027/13 – Sistema de Registro de Preço n° 025/13 – por meio da INTERNET – Tipo 
Menor Preço por Lote – Objeto: Aquisição estimada anual de vários equipamentos hospitalares para o 
Município.
Abertura da Sessão dia 04/04/2013 às 9:00h.
Assunto: Impugnação do edital.
Impugnantes: LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA, MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS 
MÉDICOS LTDA e KSS COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS MÉDICO LTDA.
Após análise, o pregoeiro juntamente com sua equipe de apoio resolveram NÃO ACATAR o pedido da 
empresa, permanecendo a sessão pública de realização do certame. A Impugnação e a Decisão na íntegra 
encontram-se a disposição na Divisão de Compras e Licitações da Secretaria Municipal de Saúde.
Divisão de Compras e Licitações, 03/04/2013– compras_saude@bauru.sp.gov.br
Sarita de Barros – Diretora da Divisão Compras e Licitações- S.M.S.

AVISO DE CLASSIFICAÇÃO - óRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 47.331/2012 – Modalidade: Carta Convite n.º SMS 13/2013 – Objeto:
Contratação de empresa especializada para confecção e instalação de 1 (um) toldo fixo em lona impermeável 
com bandô, com fornecimento de todo material necessário. Aberto no dia: 01/04/2013 às 10 h. A Comissão 
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Permanente de Licitação resolve Classificar a proposta de menor preço global apresentada, ficando assim:
RONDON SARAIVA PINTO - ME. - ME: Item 01 – Confecção e instalação de toldo fixo em lona à R$ 
1.200,00 – Totalizando R$ 1.200,00. Valor dos Itens Ganhos: R$ 1.200,00.
Abre–se a contar desta data, prazo para eventuais Recursos, conforme Artigo 109 da Lei Federal n.º 
8.666/93.
Bauru, 03/04/2013 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Sarita de Barros – Diretora da Divisão de Compras e Licitações – S.M.S.

NOTIFICAÇÃO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
óRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU-SMS
Processo: 16.500/13 – Modalidade: Dispensa de Licitação - Artigo 25 – Inciso I da Lei Federal n.º 
8.666/93 – Objeto: Revisão obrigatória de 5.000 Km das viaturas prefixos 653, 654 e 655, utilizada em 
serviços na Sede da Secretaria, no Departamento de Saúde Coletiva e Almoxarifado. Informamos que 
o processo licitatório epigrafado foi devidamente RATIFICADO pelo Senhor Secretário Municipal de 
Saúde em 03/04/2013 à empresa abaixo:
VIVIANI FRANCE COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA: Item 01 – Peças para revisão das Viaturas 
prefixo 653, 654 e 655, à R$ 534,69; Item 02 – Mão de Obra para revisão das Viaturas prefixo 653, 654 e 
655, à R$ 210,00. Sendo o valor total da empresa de R$ 744,69.
Bauru, 03/04/2013 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Sarita de Barros – Diretora da Divisão de Compras e Licitações – SMS.

AVISO NOTIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO - óRGÃO: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE BAURU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 08.657/13 – Modalidade: Pregão Presencial SMS n° 024/13 – tipo Menor Preço por Lote – 
Objeto: contratação de seguro empresarial para a Sede e Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde. 
Aberto no dia: 02/04/2013 às 9h. Notificamos aos interessados no Processo licitatório epigrafado, que o 
julgamento e a classificação havido, foi devidamente Homologado pelo Sr. Secretário Municipal de Saúde 
em 02/04/2013 e seu objeto Adjudicado à empresa abaixo:
MAFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A: Item 01 - Contratação de Seguro Empresarial da Sede da 
Secretaria Municipal de Saúde à R$ 1.498,78 – Totalizando R$ 1.498,78; Item 02 – Contratação de Seguro 
Empresarial do Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde à R$ 6.491,22 – Totalizando R$ 6.491,22. 
Totalizando para a empresa R$ 7.990,00.
Bauru - Divisão de Compras e Licitações, 03/04/2013 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Sarita de Barros – Diretora da Divisão de Compras – S.M.S.

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DAS ATAS VIGENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE
Atendendo o disposto no art. 15, § 2º da Lei Federal nº 8666/93, disponibilizamos abaixo, as Atas de 
Registro de Preço vigentes desta Secretaria:

ATA VIGENTE DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO ESTIMADA ANUAL DE 
DIVERSOS COLCHÕES PARA CAMA HOSPITALAR, MACA, BERÇO E BELICHE. – 
PROCESSO Nº. 40.981/12 – PE 163/12 – RP 229/12
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
L&A ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - EPP
ITEM 01 – Colchão para cama hospitalar adulto 88/180, c/14 cm altura e densidade 33, revestido em 
courvim; à R$ 141,00; Marca: Phoenix.
ITEM 02 – Colchão para maca 48/175, c/8 cm altura e densidade 33, revestido em courvim; à R$ 61,92 
, Marca: Phoenix.
ITEM 03 – Colchão para berço 62/110, c/8 cm altura e densidade 33, revestido em courvim; à R$ 44,10 
, Marca: Phoenix.
ITEM 04 – Colchão para cama infantil 68/145, c/8 cm altura e densidade 33, revestido em courvim ; à R$ 
33,85; Marca: Phoenix.
ITEM 05 – Colchão para berço 60/125, c/8 cm altura e densidade 33, revestido em courvim ; à R$ 44,10; 
Marca: Phoenix.
ITEM 06 – Colchão para maca obeso 180/74, c/8 cm altura e densidade 33, revestido em courvim ; à R$ 
95,54; Marca: Phoenix.
ITEM 07 – Colchão para berço grande 160/70, c/8 cm altura e densidade 33, revestido em courvim ; à R$ 
61,71; Marca: Phoenix.
REQUINTE FLEX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA-EPP
ITEM 08 – Colchão de solteiro densidade 33, 100% poliéster, dimensões aproximadas 88 x 17 x188 
(LxAxC), à R$ 130,71; Marca: Requinte Flex.
Bauru, 03/04/2013 - compras_saude@bauru.sp.gov.br
Sarita de Barros – Diretora da Divisão de Compras e Licitações – S.M.S.

ATA VIGENTE DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO ANUAL ESTIMADO DE: 54.750 (CINQUENTA E 
QUATRO MIL, SETECENTOS E CINQUENTA) DIETA LEVE, 51.100 (CINQÜENTA E UM MIL E 
CEM) DIETA GERAL E 58.400 (CINQÜENTA E OITO MIL E QUATROCENTOS) ALIMENTAÇÃO 
PARA SERVIDORES – PROCESSO Nº. 37.670/12 – PP 119/12 – RP 204/12
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES LTDA
ITEM 01 – Fornecimento de Dieta Leve para Pacientes, à R$ 4,68 unitário;
ITEM 02 – Fornecimento de Dieta Geral para Pacientes, à R$ 5,76 unitário;
ITEM 03 – Fornecimento de Refeições (Marmitex), à R$ 6,75 unitário. 
Bauru, 03/04/2013 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Sarita de Barros – Diretora da Divisão Compras e Licitações– S.M.S.

ATA VIGENTE DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO ESTIMADA ANUAL DE: 
540 (QUINHENTOS E QUARENTA) CONFECÇÕES DE PRÓTESES DENTÁRIAS, 60 (SESSENTA) 
CONFECÇÕES DE COROAS METALOCERÂMICAS, 60 (SESSENTA) CONFECÇÕES DE PINOS 
METÁLICOS; 120 (CENTO E VINTE) CONSERTOS E 120 (CENTO E VINTE) REEMBASAMENTOS 
DE PRÓTESES – PROCESSO Nº. 38.076/12 – PP 158/12 – RP 207/12

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
LABORATóRIO DE PRóTESE DENTÁRIA TECNDENT LTDA - ME
ITEM 01 – Confecção de próteses totais superiores ou inferiores, à R$ 130,00 unitário;
ITEM 02 – Confecção de próteses parciais removíveis, à R$ 209,00 unitário;
ITEM 03 – Confecção de coroas metalocerâmicas, à R$ 145,00 unitário;
ITEM 04 – Confecção de pinos metálicos fundidos, à R$ 24,50 unitário;
ITEM 05 – Conserto de Próteses Totais e Próteses Removíveis, à R$ 41,00 unitário;
ITEM 06 – Reembasamento de Próteses Totais ou Próteses Removíveis, à R$ 74,00 unitário.
 Bauru, 03/04/2013 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Sarita de Barros – Diretora da Divisão Compras e Licitações– S.M.S.

ATA VIGENTE DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO ESTIMADA ANUAL DE 
LAVAGEM DE ROUPAS HOSPITALAR – PROCESSO Nº. 48.762/12 – PP 168/12 – RP 273-12
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
R.A.G. PAULA -ME 
Item 01 – Prestação de Serviço de lavagem de Roupa Hospitalar: Coleta da roupa suja, 2 (duas) vezes 
ao dia no setor de expurgo da unidade; Retirada da roupa suja; Transporte da roupa suja para as 
dependências da COMPROMISSÁRIA; Recebimento e acondicionamento da roupa suja na lavanderia; 
Lavagem da roupa suja; Secagem e calandragem da roupa limpa; Reparo e reaproveitamento de 
peças danificadas; Separação e embalagem da roupa limpa; Transporte e entrega da roupa limpa da 
lavanderia para a unidade,  à R$ 2,90  o Kilo;
Bauru, 03/04/2013 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Sarita de Barros – Diretora da Divisão Compras e Licitações – S.M.S.

ATA VIGENTE DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO ESTIMADA ANUAL DE 
35 (TRINTA E CINCO) CENTRAIS TELEFÔNICAS COM MÃO DE OBRA INCLUSA PARA 
INSTALAÇÃO  - PROCESSO 31.608/12 – PP 099/12 – RP 138/12.
óRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FONEMASTER TELEINFORMÁTICA LTDA. 
Item 01 – Fornecimento e instalação de central telefônica 12 ramais, á R$ 1.428,00 unitário, Marca: 
Intelbras Impacta 16; 
Bauru, 03/04/2013 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Sarita de Barros – Diretora da Divisão Compras e Licitações– S.M.S.

ATA VIGENTE DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO ESTIMADA ANUAL DE 08 
(OITO) MESAS GINECOLÓGICAS, 12 (DOZE) BALANÇAS ELETRÔNICAS PEDIATRICAS, 12 
(DOZE) FOCO DE LUZ AUXILIAR PARA EXAMES CLÍNICOS E GINECOLÓGICOS, 8 (OITO) 
BRAÇADEIRAS PARA INJEÇÃO E 28 (VINTE E OITO) RÉGUAS ANTROPOMÉTRICAS. - 
PROCESSO 32.085/12 – PE 116/12 – RP 164/12.
óRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DZ 7 COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA-EPP 
ITEM 02 – Balança Eletrônica Pediátrica capacidade para até 15kg; à R$ 429,16 unitário; Marca: Welmy 
/ 109 E.
ITEM 03 – Foco de Luz Auxiliar para exames clínicos e ginecológicos; à R$ 230,66 unitário; Marca: 
Helter. 
ITEM 04 – Braçadeira para injeção com alturas reguláveis; à R$ 120,00 unitário; Marca: Santa Luzia.
ITEM 05 – Régua Antropométrica de Madeira; à R$ 36,50 unitário; Marca Carci.
ROTAL HOSPITALAR LTDA
ITEM 01 – Mesa Ginecológica com gabinete em aço; à R$ 1.105,00 unitário; Marca Rotal / RT 20.200 - A.
Bauru, 03/04/2013 - compras_saude@bauru.sp.gov.br
Sarita de Barros – Diretora da Divisão de Compras e Licitações – S.M.S.

ATA VIGENTE DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO ESTIMADA ANUAL DE 
504 (QUINHENTOS E QUATRO) FILMES PARA RADIODIAGNÓSTICO, 72 (SETENTA E 
DUAS) FÓRMULAS FIXADORAS PARA FILMES RADIOGRÁFICOS E 72 (SETENTA E DUAS) 
FÓRMULAS REVELADORAS PARA FILMES RADIOGRÁFICOS - PROCESSO 33.463/12 – PE 
120/12 – RP 164/12.
óRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IBF INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A.
ITEM 01 – Caixa com 100 um. de filmes para radiodiagnóstico 13 x 18 CM; à R$ 31,18 á caixa; Marca: 
IBF;
ITEM 02 – Caixa com 100 um. de filmes para radiodiagnóstico 15 x 40 CM; à R$ 80,64 á caixa; Marca: 
IBF;
ITEM 03 – Caixa com 100 um. de filmes para radiodiagnóstico 18 x 24 CM; à R$ 58,06 á caixa; Marca: 
IBF;
ITEM 04 – Caixa com 100 um. de filmes para radiodiagnóstico 24 x 30 CM; à R$ 96,76 á caixa; Marca: 
IBF;
ITEM 05 – Caixa com 100 um. de filmes para radiodiagnóstico 30 x 40 CM; à R$ 161,28 á caixa; Marca: 
IBF;
ITEM 06 – Caixa com 100 um. de filmes para radiodiagnóstico 35 x 35 CM; à R$ 168,40 á caixa; Marca: 
IBF;
ITEM 07 – Caixa com 100 um. de filmes para radiodiagnóstico 35 x 43 CM; à R$ 204,55 á caixa; Marca: 
IBF;
ITEM 08 – Fórmula fixadora de pronto uso para filme radiográfico, acompanhada de seu respectivo 
reforçador. Embalagem para preparação de trinta e oito litros; à R$ 83,95 unitário; Marca: IBF;
ITEM 09 – Fórmula reveladora de pronto uso para filme radiográfico, acompanhada de seu respectivo 
reforçador. Embalagem para preparação de trinta e oito litros; à R$ 151,32 unitário; Marca: IBF;
Bauru, 03/04/2013 - compras_saude@bauru.sp.gov.br
Sarita de Barros – Diretora da Divisão de Compras e Licitações – S.M.S.

ATA VIGENTE DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO ESTIMADA ANUAL DE 
08 (OITO) UNIDADES DE AMALGAMADOR COM DOSADOR AUTOMÁTICO E 08 (OITO) 
UNIDADES DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO ELÉTRICO. – PROCESSO Nº 32.716/12 – PE 
115/12 – RP 163/12
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ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DENTAL MED SUL  ARTIGOS ODONTOLóGICOS LTDA 
ITEM 02 – Consultório odontológico elétrico portátil; à R$ 10.450,00 unitário; Marca: D-Express/ D- 
Express.
ROSSATO & BERTHOLD LTDA 
ITEM 01 – Amalgamador com dosador automático; à R$ 648,10 unitário; Marca: Schuster / Vibramat 
Automático.
Bauru, 03/04/2013 - compras_saude@bauru.sp.gov.br
Sarita de Barros – Diretora da Divisão de Compras e Licitações – S.M.S.

ATA VIGENTE DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO ESTIMADA ANUAL DE 15 
(QUINZE) ARMÁRIOS DE PAREDE E 24 (VINTE E QUATRO) BANCOS ALTOS  - PROCESSO 
32.766/12 – PE 112/12 – RP 160/12.
óRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
23/08/2012, às empresas abaixo:
ITEM 01 – Armário de parede para cozinha com estrutura produzida em chapas de aço, com 3 portas, 
cor branca;
1º classificado: T B DALFRÉ – EPP, á R$ 193,61 unitário; Marca: Cozimax/Armário Triplo Quality 
Metal;
2º classificado: DANIELE FURIATO DO NASCIMENTO – ME, á 193,61 unitário; Marca: Cozimax;
ITEM 02 – Banco alto com assento estofado ou em fórmica – peça; 
1º classificado: T B DALFRÉ – EPP, à R$ 45,66 unitário; Marca: Top Alta;
2º classificado: DANIELE FURIATO DO NASCIMENTO – ME, à R$ 45,66 unitário; Marca: Engeflex;
Bauru, 03/04/2013 - compras_saude@bauru.sp.gov.br
Sarita de Barros – Diretora da Divisão de Compras e Licitações – S.M.S.

ATA VIGENTE DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO ESTIMADA ANUAL DE 
DIVERSAS EMBALAGENS PARA MEDICAMENTOS, LIXOS E MATERIAL INFECTANTE 
UTILIZADOS NO MUNICÍPIO.  – PROCESSO 33.531/12 – PE 121/12 – RP 171/12.
óRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ARPEL ARTE EM PAPEL LTDA - EPP
ITEM 08 – Saco de papel kraft para medicamentos; à R$ 0,2425; Marca: Arpel.
ITEM 09– Saco de papel cap. 1kg - pacote c/ 500 unidades; à R$ 62,65 pacote, Marca: Arpel.
CAMPOMORI SOCIEDADE COMERCIAL – CSC LTDA – ME
ITEM 05 – Saco plástico p/ lixo preto 39x58 cm - cap. 15 litros; à R$ 0,04, Marca: Plast Prime.
ITEM 06 – Saco plástico p/ lixo preto 63x80 cm - cap. 50 litros; à R$ 0,13; Marca: Plast Prime.
ITEM 07 – Saco plástico p/lixo preto 75x105cm -cap.100 litros; à R$ 0,25; marca: Plast Prime.
S.Y. YUHARA – ME
ITEM 01 – Saco plástico branco leitoso med. 39x58cm cap. 15 lt; à R$ 0,20; Marca: Dudel.
ITEM 02 – Saco plástico branco leitoso med. 63x80cm cap. 50 lt; à R$ 0,47; Marca Dudel.
ITEM 03 - Saco plástico branco leitoso med. 92 x 90cm cap. 90lt; à R$ 0,84; Marca: Dudel.
Bauru, 03/04/2013 - compras_saude@bauru.sp.gov.br
Sarita de Barros – Diretora da Divisão de Compras e Licitações – S.M.S.

ATA VIGENTE DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO ESTIMADA ANUAL DE 
DIVERSAS MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA O MUNICÍPIO.  – PROCESSO 35.940/12 – PE 
127/12 – RP 130/12.
óRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA-ME
ITEM 01 – Broca carbide nº 702; à R$ 5,19 unitário; Marca: Microdont
ITEM 02 – Broca diamantada nº 2214; à R$ 1,07 unitário, Marca: Fava
ITEM 03 – Broca diamantada nº 2215; à R$ 1,07 unitário, Marca: Fava
ITEM 04 – Broca diamantada nº 3168; à R$ 1,07 unitário; Marca: Fava
ITEM 05 – Broca diamantada nº 3198; à R$ 1,43 unitário, Marca: Microdont
ITEM 06 – Broca de carboneto de tungstênio nº 1503; à R$ 61,26 unitário, Marca: Edenta
ITEM 07 – Broca de carboneto de tungstênio nº 1507; à R$ 88,68 unitário; Marca: Edenta
ITEM 08 – Broca de carboneto de tungstênio nº 1508; à R$ 88,68 unitário, Marca: Edenta
ITEM 09 – Broca de carboneto de tungstênio nº 1509; à R$ 88,68 unitário, Marca: Edenta
ITEM 10 – Broca de carboneto de tungstênio nº 1510; à R$ 88,68 unitário; Marca: Edenta
ITEM 11 – Sugador cirúrgico estéril - pacote c/40 unidades; à R$ 47,48 pacote, Marca: Angelus/ Flex 
Suctor
ITEM 12 – Cânula de aspiração reta; à R$ 20,02 unitário, Marca: Golgran
ITEM 19 – Cimento de zinco pó - frasco 28gr; à R$ 13,19 unitário; Marca: Vigodent/ Lee Smith
ITEM 20 – Cimento de zinco líquido - frasco 10 ml; à R$ 7,10 unitário, Marca: Vigodent/ Lee Smith
ITEM 21 – Cimento ionomero de vidro em pó - frasco 10g; à R$ 14,13 unitário, Marca: FGM/ Maxxion
ITEM 22 – Cimento ionomero de vidro liquido - frasco 8 ml; à R$ 10,15 unitário; Marca: FGM/ Maxxion
ITEM 23 – Creme fixação de prótese dentária - frasco 30g; à R$ 87,06 unitário, Marca: Stafford/ Ultra 
Corega
ITEM 24 – Alginato tipo I presa rápida - pacote mínimo 454g; à R$ 25,67 unitário, Marca: Dentsply
L.M. LADEIRA & CIA LTDA.
ITEM 13 – Caixa para armazenar aparelho protético móvel; à R$ 8,25 unitário; Marca: Maquira
ODONTO PROTESE COMERCIAL LTDA- EPP
ITEM 14 – Agulha para irrigação não indicada p/punções-caixa 100 unidades; à R$ 13,33 caixa; Marca: 
Procare
ITEM 15 – Lima tipo kerr, 45-80, 31mm, 2 ª série, cx c/ 6 unid; à R$ 47,50; Marca: Dentsply
ITEM 16 – Lima pathfile - sistema rotatório – caixa c/ 3 limas; à R$ 145,00 caixa; Marca: Dentsply 
ITEM 17 – Lima em níquel titânio, 21 mm, cx c/ 6 unidades sortidas; à R$ 145,00 caixa; Marca: Dentsply
ITEM 18 – Lima em níquel titânio, 25 mm, cx c/ 6 unidades sortidas; à R$ 145,00 caixa; Marca: Dentsply
ITEM 25 – Caixa instrumento endodontico rotatório 21mm; à R$ 141,66 ; Marca: Dentsply
ITEM 26 – Caixa instrumento endodontico rotatório 25mm; à R$ 141,66 ; Marca: Dentsply
Bauru, 03/04/2013 - compras_saúde@bauru.sp.gov.br
Sarita de Barros – Diretora da Divisão de Compras e Licitações – S.M.S.

ATA VIGENTE DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO ESTIMADA ANUAL DE 
INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS – PROCESSO 36.400/12 – PE 128/12 – RP 195/12
óRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DENTAL COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTO – MÉDICOS LTDA - EPP
ITEM 81 – Bandeja de inox p/ curativo 35 x 25 x 04 cm; à R$ 54,50 unitário; Marca: Fami-Ita.
ITEM 82 – Bandeja/Cuba em inox com tampa 21 x 11 x 3,5 - peça; à R$ 42,50 unitário; Marca: Fami-Ita.
ITEM 83 – Bacia em inox – 35 cm; à R$ 90,00 unitário; Marca: Fami-Ita.
ITEM 84 – Bandeja de inox p/ curativo 30 x 09 x 03 cm; à R$ 46,60 unitário; Marca: Fami-Ita.
ITEM 85 – Cuba redonda de inox; à R$ 10,50 unitário; Marca: Fami-Ita.
ITEM 86 – Cuba Rim; à R$ 29,02 unitário; Marca: Fami-Ita.
ITEM 118 – Caixa completa para cirurgia contendo 32 itens; à R$ 457,77 unitário; Marca: Fami-Ita / 
Trinks / Embramac / Mughal.
ITEM 121 – Tesoura cirúrgica curva 14 cm; à R$ 8,50 unitário; Marca: Silte.
ITEM 122 – Tesoura Cirúrgica Reta Ponta Fina 14 cm; à R$ 8,50 unitário; Marca: Silte.
ITEM 123 – Tesoura Cirúrgica Reta Ponta Fina 9 cm; à R$ 13,30 unitário; Marca: Mughal.
ITEM 124 – Tesoura Reta Ponta Romba 14 cm em aço inoxidavel; à R$ 8,50 unitário; Marca: Silte.
ITEM 125 – Tesoura Buck Curvas 14 cm em aço inoxidável; à R$ 13,83 unitário; Marca: Silte.
ITEM 126 – Tesoura Reta Ponta Fina 14 cm em aço inoxidavel; à R$ 8,50 unitário; Marca: Silte.
ITEM 127 – Tip para periodontia dos dentes posteriores; à R$ 152,95 unitário; Marca: Dabi Atlante.
ITEM 128 – Tip para periodontia subgengival; à R$ 152,95 unitário; Marca: Dabi Atlante.
ITEM 129 – Pinça Allis 15 cm em aço inoxidável; à R$ 11,70 unitário; Marca: Silte.
ITEM 130 – Pinça Cheron 25 cm em aço inoxidável; à R$ 25,27 unitário; Marca: Mughal.
ITEM 131 – Pinça Dente de Rato 16 cm; à R$ 3,33 unitário; Marca: Mughal.
ITEM 132 – Pinça Kelly curva 16 cm em aço inoxidavel; à R$ 11,97 unitário; Marca: Silte.
ITEM 133 – Pinça Kocher curva 16 cm aço inoxidável; à R$ 15,96 unitário; Marca: Mughal.
ITEM 134 – Pinça Kocher reta 16 cm em aço inoxidavel; à R$ 15,96 unitário; Marca: Mughal.
ITEM 135 – Pinça Mosquito curva 12 cm em aço inoxidavel; à R$ 9,31 unitário; Marca: Mughal.
ITEM 136 – Pinça Mosquito reta 12 cm em aço inoxidável; à R$ 9,31 unitário; Marca: Mughal.
ITEM 137 – Pinça Pean 16 cm em aço inoxidável; à R$ 15,30 unitário; Marca: Silte.
ITEM 138 – Tesoura cirúrgica Mayo reta 17 cm em aço inoxidável; à R$ 15,96 unitário; Marca: Silte.
ITEM 139 – Tesoura Cirúrgica Reta Ponta Fina 17 cm; à R$ 12,76 unitário; Marca: Silte.
ITEM 140 – Tesoura Reta Ponta Romba 17 cm; à R$ 12,76 unitário; Marca: Silte.
ITEM 141 – Tesoura Iris Curva Ponta Fina 11 cm em aço inoxidável; à R$ 6,71 unitário; Marca: Mughal.
ITEM 142 – Tesoura Iris Curva Ponta Romba 11 cm em aço inoxidável; à R$ 13,30 unitário; Marca: 
Mughal.
ITEM 143 – Tesoura Iris Reta Ponta Fina 11 cm em aço inoxidável; à R$ 6,71 unitário; Marca: Mughal.
ITEM 144 – Tesoura Iris Reta Ponta Romba 11 cm em aço inoxidável; à R$ 13,30 unitário; Marca: Mughal.
ITEM 145 – Tesoura Serrilhada Goldman Fox 13 cm; à R$ 12,00 unitário; Marca: Mughal.
DENTAL MED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLóGICOS E HOSPITALATES LTDA 
– ME
ITEM 02 – Afastador de Farabeuf 7mm x 10 cm – aço inox; à R$ 7,00 unitário; Marca: Prata.
ITEM 03 – Agulha Hipodérmica de Metal de 25 ou 30 mm – n° 3 - U; à R$ 4,50 unitário; Marca: Konenen.
ITEM 04 –   Agulha Hipodérmica de Metal de 25 ou 30 mm – n° 4 - U; à R$ 4,50 unitário; Marca: Konenen.
ITEM 05 – Agulha Hipodérmica de Metal de 25 ou 30 mm – n° 5 - U; à R$ 4,50 unitário; Marca: Konenen.
ITEM 06 – Agulha Hipodérmica de Metal de 25 ou 30 mm – n° 6 - U; à R$ 4,00 unitário; Marca: Prata.
ITEM 07 – Alavanca Apical direita 303; à R$ 13,00 unitário; Marca: Prata.
ITEM 08 – Alavanca Apical esquerda 302; à R$ 13,00 unitário; Marca: Prata.
ITEM 09 – Alavanca Apical reta 301 em aço inoxidável; à R$ 13,00 unitário; Marca: Prata.
ITEM 10 – Alavanca Curva em aço inox fosco; à R$ 13,00 unitário; Marca: Prata.
ITEM 11 – Alavanca HeidBrink n° 01 em aço inox; à R$ 13,00 unitário; Marca: Prata.
ITEM 12 – Alavanca HeidBrink n° 02 em aço inox; à R$ 13,00 unitário; Marca: Prata.
ITEM 13 – Alavanca HeidBrink n° 03 em aço inox; à R$ 13,00 unitário; Marca: Prata.
ITEM 14 – Alavanca Infantil – Jogo c/ 03 unidades em aço inox; à R$ 13,00 unitário; Marca: Prata.
ITEM 15 – Alavanca Seldin L (esquerda); à R$ 13,00 unitário; Marca: Prata.
ITEM 16 – Alavanca Seldin R (direita); à R$ 13,00 unitário; Marca: Prata.
ITEM 17 – Alavanca Seldin Reta n° 02; à R$ 13,00 unitário; Marca: Prata.
ITEM 18 – Alicate Ortodôntico n° 139; à R$ 30,00 unitário; Marca: Wilcos.
ITEM 19 – Alicate para corte de fio ortodôntico n° 150; à R$ 30,00 unitário; Marca: Wilcos.
ITEM 20 – Alicate porta grampo de brewer; à R$ 37,00 unitário; Marca: ABC.
ITEM 21 – Alveolotomo curvo em aço inoxidavel; à R$ 37,00 unitário; Marca: Prata.
ITEM 22 – Alveolotomo reto em aço inoxidável; à R$ 37,00 unitário; Marca: Prata.
ITEM 23 – Aplicador duplo de inox p/ hidr. calcio; à R$ 3,00 unitário; Marca: Trinks.
ITEM 24 – Arco de Young; à R$ 6,00 unitário; Marca: Maquira.
ITEM 25 – Brunidor tipo pêra n° 29 em aço inoxidavel; à R$ 3,50 unitário; Marca: Prata.
ITEM 26 – Cabo p/ espelho clinico sextavado em aço inoxidavel; à R$ 1,90 unitário; Marca: Prata.
ITEM 27 – Cabo para bisturi n° 03 em aço inoxidavel; à R$ 3,70 unitário; Marca: Wilcos.
ITEM 28 –  Caixa/estojo de inox 18 x 8 x 5cm;  à R$ 33,00 unitário; Marca: Fava.
ITEM 29 – Compasso de Willis; à R$ 41,00 unitário; Marca: ABC.
ITEM 30 – Condensador duplo p/ amalgama n° 01 – tipo ward em aço inox; à R$ 2,70 unitário; Marca: 
Prata.
ITEM 31 – Condensador duplo p/ amalgama n° 02 – tipo ward em aço inox; à R$ 2,70 unitário; Marca: 
Prata.
ITEM 32 – Condensador duplo p/ amalgama n° 06 – tipo ward em aço inox; à R$ 2,70 unitário; Marca: 
Prata.
ITEM 33 – Conjunto de moldeira em aço inox – tipo veerner – kit c/ 8; à R$ 137,00 unitário; Marca: 
Tecnodent.
ITEM 34 – Cortante de Black duplo n° 14/15 em aço inox; à R$ 8,00 unitário; Marca: Prata.
ITEM 35 – Cureta de Gracey n° ½ em aço inoxidavel; à R$ 6,50 unitário; Marca: Trinks.
ITEM 36 – Cureta de Gracey n° 11/12 em aço inoxidavel; à R$ 6,50 unitário; Marca: Trinks.
ITEM 37 – Cureta de Gracey n° 13/14 em aço inoxidavel; à R$ 6,50 unitário; Marca: Trinks.
ITEM 38 – Cureta de Gracey n° 5/6 em aço inoxidavel; à R$ 6,50 unitário; Marca: Trinks.
ITEM 39 – Cureta de Gracey n° 7/8 em aço inoxidavel; à R$ 6,50 unitário; Marca: Trinks.
ITEM 40 – Cureta de Lucas Dupla n° 85 em aço inoxidavel; à R$ 5,80 unitário; Marca: Trinks.
ITEM 41 – Cureta de Ponta Ativa n° 4; à R$ 10,50 unitário; Marca: Trinks.
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ITEM 42 – Descolador cirúrgico molt em aço inox; à R$ 17,00 unitário; Marca: Trinks.
ITEM 43 – Escavador duplo p/ dentina n° 11.5 aço inoxidável; à R$ 2,80 unitário; Marca: Trinks.
ITEM 44 – Escavador duplo p/ dentina n° 18 em aço inoxidável; à R$ 2,75 unitário; Marca: Trinks.
ITEM 45 – Esculpidor de amalgama n° 3S (hollemback) em aço inox; à R$ 2,75 unitário; Marca: Prata.
ITEM 46 –  Espátula de inserção n° 01 em aço inoxidável; à R$ 4,00 unitário; Marca: Prata.
ITEM 47 – Espátula de Le Cron; à R$ 4,00 unitário; Marca: Prata.
ITEM 48 – Espátula n° 07 em aço inoxidável; à R$ 4,00 unitário; Marca: Trinks.
ITEM 49 – Espátula n° 24 em aço inoxidável; à R$ 4,00 unitário; Marca: Trinks.
ITEM 50 – Espátula n° 36 em aço inoxidável; à R$ 4,00 unitário; Marca: Trinks.
ITEM 51 – Espátula para gesso; à R$ 8,00 unitário; Marca: Trinks.
ITEM 52 – Espiral de Lentulo n° 4; à R$ 7,00 unitário; Marca: Medin.
ITEM 53 – Extrator de tártaro n° 1/10 em aço inoxidável; à R$ 6,00 unitário; Marca: Trinks.
ITEM 54 – Extrato de tártaro n° 7/9 em aço inoxidável; à R$ 6,00 unitário; Marca: Trinks.
ITEM 55 – Faca para gesso; à R$ 8,00 unitário; Marca: Prata.
ITEM 56 –  Fórceps Infantil n° 01; à R$ 32,00 unitário; Marca: Skay.
ITEM 57 – Fórceps n° 1 adulto em aço inoxidável; à R$ 32,00 unitário; Marca: Skay.
ITEM 58 – Fórceps n° 150; à R$ 32,00 unitário; Marca: Skay.
ITEM 59 – Fórceps n° 151; à R$ 32,00 unitário; Marca: Skay.
ITEM 60 – Fórceps n° 16; à R$ 32,00 unitário; Marca: Skay.
ITEM 61 – Fórceps n° 16 - Infantil; à R$ 32,00 unitário; Marca: Skay.
ITEM 62 – Fórceps n° 17; à R$ 32,00 unitário; Marca: Skay.
ITEM 63 – Fórceps n° 18L - Infantil; à R$ 32,00 unitário; Marca: Skay.
ITEM 64 – Fórceps n° 18L - Adulto; à R$ 32,00 unitário; Marca: Skay.
ITEM 65 – Fórceps n° 18R - Adulto; à R$ 32,00 unitário; Marca: Skay.
ITEM 66 – Fórceps n° 18R - Infantil; à R$ 32,00 unitário; Marca: Skay.
ITEM 67 – Fórceps n° 69; à R$ 32,00 unitário; Marca: Skay.
ITEM 68 – Limas duplas de seldin n°11 ou 12 em aço inox; à R$ 17,00 unitário; Marca: Prata.
ITEM 69 – Mandril para disco de lixa; à R$ 3,00 unitário; Marca: Prevem.
ITEM 70 – Perfurador de borracha de Ainsworth; à R$ 41,00 unitário; Marca: ABC.
ITEM 71 – Pinça Anatômica s/ dente 16 cm em aço inox; à R$ 7,99 unitário; Marca: ABC.
ITEM 72 – Pinça Clinica para algodão – aço inoxidável; à R$ 5,00 unitário; Marca: ABC.
ITEM 73 – Pinça Dente de Rato 14 cm; à R$ 6,50 unitário; Marca: ABC.
ITEM 74 – Pinça Kelly Reta 16 cm em aço inoxidavel; à R$ 15,00 unitário; Marca: ABC.
ITEM 75–  Pinça Kelly Reta Hemostática 14 cm em aço inoxidavel; à R$ 14,00 unitário; Marca: ABC.
ITEM 76 – Pinça Musseaux Reta 25 cm; à R$ 51,00 unitário; Marca: ABC.
ITEM 77 – Porta Agulha Mathieu 14 cm; à R$ 124,00 unitário; Marca: ABC.
ITEM 78 – Porta Agulha Mayo Hegar Serrilha – aço inox 14 cm; à R$ 14,00 unitário; Marca: ABC
ITEM 79 – Porta Matriz (Toflemare) em aço inoxidável; à R$ 16,00 unitário; Marca: Prisma.
ITEM 80 – Saca Broca MS 350; à R$ 13,00 unitário; Marca: DX.
ITEM 87– Broca tipo maxicut p/ peça de mão; à R$ 56,02 unitário; Marca: MK.
ITEM 88– Calçadores de Guta Percha 1,2,3,4 de Paiva – Conjunto; à R$ 17,00 unitário; Marca: Trinks.
ITEM 89 – Grampo p/ isolamento n° 201; à R$ 9,50 unitário; Marca: Golgran.
ITEM 90 – Grampo p/ isolamento n° 208; à R$ 9,50 unitário; Marca: Golgran.
ITEM 91– Grampo p/ isolamento n° 210; à R$ 9,50 unitário; Marca: Golgran.
ITEM 92 – Grampo p/ isolamento n° 211; à R$ 9,50 unitário; Marca: Golgran.
ITEM 93 –  Grampo p/ isolamento n° 212; à R$ 9,50 unitário; Marca: Golgran.
ITEM 94 – Grampo p/ revelação de radiografia / Colgadura; à R$ 2,45 unitário; Marca: Tecnodent.
ITEM 95 – Lamparina a álcool; à R$ 17,50 unitário; Marca: MAC.
ITEM 96– Placa de vidro fino; à R$ 4,08 unitário; Marca: Pharmainox.
ITEM 97 – Ponta Rhein 1,2,3 - Jogo; à R$ 19,00 unitário; Marca: Trinks.
ITEM 98 – Ponte e Cânula para aspiração endodontica - conjunto; à R$ 21,00 unitário; Marca: Kennen.
ITEM 99 –  Prendedor de guardanapo; à R$ 7,00 unitário; Marca: Prevem.
ITEM 100 – Régua Milimetrada 15 cm fina – cor escura; à R$ 7,10 unitário; Marca: Prisma.
ITEM 101 –  Seringa Carpule com refluxo em aço inoxidável; à R$ 18,50 unitário; Marca: Pharmainox.
ITEM 102 – Seringa Carpule dobrável em aço inox; à R$ 18,50 unitário; Marca: Pharmainox.
ITEM 103 –  Sonda Ball Point (OMS) / WHO (OMS); à R$ 19,00 unitário; Marca: Prata.
ITEM 104 – Sonda exploradora n° 05 – Dupla em aço inoxidável; à R$ 4,25 unitário; Marca: Prata.
ITEM 105 – Sonda Periodontal milimetrada em aço inoxidável; à R$ 9,00 unitário; Marca: Prata.
ITEM 106– Vibrador para gesso; à R$ 240,00 unitário; Marca: MAC.
ITEM 107– Ponta Morse 0-00 em aço inoxidavel; à R$ 19,00 unitário; Marca: Trinks.
ITEM 108 –  Régua metálica milimetrada 8 cm; à R$ 7,10 unitário; Marca: Prisma.
ITEM 109 – Abridor de Boca em aço – Infantil; à R$ 11,00 unitário; Marca: Golgran.
ITEM 110 – Grampo p/ isolamento n° w8A; à R$ 9,50 unitário; Marca: Golgran.
ITEM 111 – Grampo p/ isolamento n° 200; à R$ 9,50 unitário; Marca: Golgran.
ITEM 112–  Grampo p/ isolamento n° 206; à R$ 9,50 unitário; Marca: Golgran.
ITEM 113 – Grampo p/ isolamento n° 207; à R$ 9,50 unitário; Marca: Golgran.
ITEM 114 – Grampo p/ isolamento n° 209; à R$ 9,50 unitário; Marca: Golgran.
ITEM 115 – Grampo p/ isolamento n° 26; à R$ 9,50 unitário; Marca: Golgran
ITEM 116 – Saca Prótese c/ 5 pontas – Conjunto; à R$ 50,00 unitário; Marca: Trinks.
ITEM 117 – Conjunto de Moldeira para desdentados – Kit 08; à R$ 45,00 unitário; Marca: Tecnodent.
Bauru, 03/04/2013 - compras_saude@bauru.sp.gov.br
Sarita de Barros – Diretora da Divisão de Compras e Licitações – S.M.S.

ATA VIGENTE DE REGISTRO DE PREÇOS DE AQUISIÇÃO ESTIMADA ANUAL DE 300 
(TREZENTOS) ORGANIZADOR DE MESA E 60 (SESSENTA) PLACA SINALIZADORA EM 
PVC – PROCESSO Nº. 38.586/12 – PE 146/12 – RP216/12
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMERCIAL CONCORRENT LTDA - EPP
ITEM 02 – Placa sinalizadora (cavalete) em PVC, com os dizeres “Cuidado Piso Molhado”; à R$ 30,00 
unitário; Marca: Sinalseg.
COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME
ITEM 01 – Organizador de mesa com 03 bandejas/divisões em acrílico; à R$ 28,72 unitário; Marca: 
Novacril.
Bauru, 03/04/2013 - compras_saude@bauru.sp.gov.br
Sarita de Barros – Diretora da Divisão de Compras e Licitações – S.M.S.

Seção IV
Autarquias e Empresa Pública

DAE 
Departamento de Água e Esgoto 

Giasone Albuquerque Candia
Presidente

E-MAIL DOS DIVERSOS SETORES DO DAE
presidente@daebauru.sp.gov.br

planejamento@daebauru.sp.gov.br
juridico@daebauru.sp.gov.br

financeiro@daebauru.sp.gov.br
administrativo@daebauru.sp.gov.br

tecnica@daebauru.sp.gov.br
producao@daebauru.sp.gov.br
imprensa@daebauru.sp.gov.br

cpd@daebauru.sp.gov.br
compras@daebauru.sp.gov.br

rh@daebauru.sp.gov.br
geo@daebauru.sp.gov.br

gabinete@daebauru.sp.gov.br
dao@daebauru.sp.gov.br

corregedoria@daebauru.sp.gov.br

CONCURSO PÚBLICO PARA
AJUDANTE DE OBRAS

PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VALIDADE
Sr. Giasone Albuquerque Candia, Presidente do Conselho Administrativo do Departamento de Água e 
Esgoto de Bauru, torna público para conhecimento dos interessados, a prorrogação do prazo de validade 
do Concurso Público para o cargo de Ajudante de Obras, Edital nº 002/2010-DAE, realizado através do 
Processo nº 556/2010-DAE, homologado em 08/04/2011, por mais dois anos a contar de 08/04/2013, de 
acordo com o ítem 04 do capítulo XI -Das Disposições Finais do Edital nº 002/2010-DAE.

Bauru, 21 de março de 2013
GIASONE ALBUQUERQUE CANDIA

PRESIDENTE

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU
EDITAL Nº. 008/2013 - CONCURSO PÚBLICO 

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

CAPÍTULO I - DO CARGO, DAS VAGAS, DOS VENCIMENTOS, DA ESCOLARIDADE/PRÉ-
REQUISITOS E DA JORNADA DE TRABALHO:
1. Este concurso destina-se ao provimento de cargos atualmente vagos, que vierem a ocorrer ou forem 
criados dentro do prazo de validade previsto no Edital.
2. O cargo, número de vagas, vencimentos e jornada de trabalho são os estabelecidos a seguir:
•	 Cargo: CONTROLADOR DE UNIDADE, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA I
•	 Número de Vagas: 02 (duas)
•	 Vencimentos (base mês 02/2013): R$ 982,32, sendo: Referência 04A - R$ 590,97; Produtividade 
50% da Referência 01A – R$ 291,35 (pagamento sujeito ao cumprimento dos critérios estabelecidos na 
Resolução nº. 008 de 08/03/1999) e Vantagem Pessoal referente a Lei 6.211/2012: R$ 100,00. 
•	 Jornada de Trabalho: escala de 12 (doze) horas de trabalho por 36 (trinta e seis) horas de 
descanso, em período diurno e/ou noturno, sendo que o candidato nomeado cumprirá dentro do horário 
estabelecido pelo D.A.E.
3. Requisitos: Ensino Fundamental Completo e Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” ou 
superior definitiva e válida com autorização para exercer atividade remunerada.
4. As atribuições a serem exercidas pelo candidato admitido encontram-se no ANEXO I – Das Atribuições 
(descrição sumária do cargo).
5. A nomeação e o exercício do cargo serão regidos pelo regime Estatutário, estando o candidato empossado 
subordinado ao Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Bauru (Lei Municipal nº 1574/71 e 
alterações posteriores), ao Regime Jurídico Único do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal 
nº 3373/1991 e alterações posteriores) e ao Regime Disciplinar do Servidor Público Municipal de Bauru 
(Lei Municipal nº 3781/1994 e alterações posteriores) e demais legislações inerentes aos Servidores 
Públicos Municipais.
6. Após investido no cargo, fará jus ao recebimento do Vale-compra no valor de R$ 245,00 (duzentos e 
quarenta e cinco reais) e outros benefícios instituídos por lei.

CAPÍTULO II - DAS INSCRIÇÕES: 
1. A inscrição deverá ser efetuada das 10 horas do dia 17/04/2013 às 16 horas de 26/04/2013, 
EXCLUSIVAMENTE pela internet, através do site www.daebauru.sp.gov.br na área CONCURSOS 



22 DIÁRIO OFICIAL DE BAURU QUINTA, 04 DE ABRIL DE 2.013

PÚBLICOS NO DAE.  
1.1. Não será permitida inscrição por meio bancário, pelos Correios, fac-símile, condicional ou fora do 
prazo estabelecido.
1.2. O candidato que não tiver acesso próprio à internet poderá efetivar a sua inscrição por meio de serviços 
públicos como o Programa Acessa São Paulo que disponibilizam acesso gratuito em dois postos na cidade 
de Bauru localizados na Rua Amazonas, nº. 1-41, Jd. Coralina e no Posto do Poupatempo (E-poupatempo), 
situado à Rua Inconfidência, esquina com a Av. Nações Unidas. Para utilizar o equipamento o candidato 
deve realizar um cadastro apresentando o RG. Os programas são gratuitos e permitidos a todo cidadão.
2. A inscrição implicará na completa ciência e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste 
Edital, sobre as quais o candidato não poderá alegar qualquer espécie de desconhecimento. 
3. Para se inscrever, o candidato deverá estar ciente de que sua posse ficará condicionada ao preenchimento 
das condições essenciais ao cargo abaixo descritas: 
a) ser brasileiro, nato ou naturalizado, ou gozar das prerrogativas previstas no art. 12 da Constituição 
Federal e demais disposições de lei, no caso de estrangeiros; 
b) ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos; 
c) quando do sexo masculino, estar em dia com as obrigações militares; 
d) ser eleitor e estar quite com a Justiça Eleitoral; 
e) estar com o CPF regularizado; 
f) possuir os requisitos exigidos para o exercício do cargo, bem como os documentos comprobatórios 
dos requisitos constantes do item 3 do CAPÍTULO I deste edital (Diploma, Certificado ou Declaração 
de Conclusão do Ensino Fundamental, emitido por estabelecimento de Ensino Oficial ou Particular, 
devidamente registrado no órgão competente) e demais documentos comprobatórios necessários à 
investidura do cargo conforme Capítulo X deste Edital.
g) não registrar antecedentes criminais; achando-se em pleno exercício de seus direitos civis e políticos; 
h) ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, comprovadas por avaliação médica/
psicológica – pré-admissional;
i) residir no Município de Bauru/SP ou em localidade próxima, nos termos das Leis Municipais nº. 3.781/94 
(Artigo 14, Inciso XII) e nº. 5.805/09.
j) não ter sido demitido ou exonerado do serviço público federal, estadual ou municipal, em consequência 
de processo administrativo ou a bem do serviço público, bem como não ter sido demitido por justa causa de 
emprego público de autarquia, fundação, empresa pública, ou sociedade de economia mista, instituída por 
órgãos da administração federal, estadual ou municipal.
4. Após preencher o formulário de inscrição do cargo que pretende concorrer, o candidato deverá 
providenciar a impressão do boleto bancário referente à taxa de inscrição, no valor de R$ 30,00 (trinta 
reais), devendo efetuar o pagamento, somente em dinheiro, em qualquer agência bancária da Caixa 
Econômica Federal (CEF) ou lotéricas.
4.1. Não será aceito pagamento da taxa de inscrição por depósito em caixa eletrônico, pelos Correios, 
fac-símile, transferência eletrônica, DOC, DOC-eletrônico, ordem de pagamento ou  depósito  comum  
em  conta  corrente, agendamento, condicional  ou fora do período de inscrição (das 10 horas do dia 
17/04/2013 às 16 horas de 26/04/2013) ou por qualquer outro meio que não os especificados neste Edital. 
4.2. O não atendimento aos procedimentos estabelecidos nos itens anteriores implicará o cancelamento da 
inscrição do candidato, verificada a irregularidade a qualquer tempo. 
4.3. Para o pagamento da taxa de inscrição, somente poderá ser utilizado o boleto bancário gerado no ato da 
inscrição, até a data-limite do encerramento das inscrições. Atenção para o horário bancário. 
4.4. A efetivação da inscrição ocorrerá após a confirmação, pelo banco, do pagamento do boleto referente à 
taxa. A pesquisa para acompanhar a situação da inscrição poderá ser feita no site: www.daebauru.sp.gov.
br, na página do Concurso Público, a partir do 5º (quinto) dia útil após o encerramento do período de 
inscrições. Caso seja detectada a falta de informação, o candidato deverá entrar em contato com o DAE – 
Serviço de Recursos Humanos/Seção de Recrutamento, Seleção e Desenvolvimento de Pessoal – fone: (14) 
3235-6183, para verificação do ocorrido.
4.5. O Departamento de Água e Esgoto de Bauru não se responsabiliza por solicitação de inscrição – via 
internet – não recebida por motivos de ordem técnica, falhas de  comunicação, bem como outros fatores 
que impossibilitem a correta transmissão de dados do candidato.
4.6. Não haverá devolução da importância paga, ainda que efetuada a mais ou em duplicidade, nem isenção 
total ou parcial de pagamento do valor da taxa de inscrição, seja qual for o motivo alegado, exceto no caso 
previsto no Capitulo III.
5. A devolução da importância paga somente ocorrerá se o Concurso Público não se realizar.
6. O candidato será responsável por qualquer erro, omissão e pelas informações prestadas na ficha de 
inscrição. 
6.1. O candidato que prestar declaração falsa, inexata ou, ainda, que não satisfaça todas as condições 
estabelecidas neste Edital, terá sua inscrição cancelada e, em conseqüência, anulados todos os atos dela 
decorrentes, mesmo que aprovado e que o fato seja constatado posteriormente. 
7. As informações prestadas na ficha de inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, cabendo ao 
DAE o direito de excluir do Concurso Público aquele que preenchê-la com dados incorretos ou que prestar 
informações inverídicas, ainda que o fato seja constatado posteriormente. 
8. No ato da inscrição, não serão solicitados os documentos comprobatórios constantes no item 3 deste 
Capítulo II.
9. As informações complementares referentes à inscrição poderão ser obtidas no site: www.daebauru.
sp.gov.br. 
10. Para inscrever-se, o candidato deverá: 
a) acessar o site www.daebauru.sp.gov.br, durante o período de inscrição (das 10 horas do dia 17/04/2013 
às 16 horas de 26/04/2013); 
b) localizar no site o “link” correlato ao Concurso Público; 
c) ler, na íntegra, o respectivo Edital;
d) selecionar o cargo desejado e preencher total e corretamente a ficha de inscrição;
e) transmitir os dados da inscrição; 
f) imprimir o boleto bancário; 
g) efetuar o pagamento da taxa de inscrição, de acordo com o item 4. deste Capítulo, até a data-limite para 
encerramento das inscrições (26/04/2013) - Atenção para o horário bancário.

CAPÍTULO III - DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO:
1. Nos casos amparados pela Lei Municipal nº. 4.385/99, alterada pela Lei nº. 5.340 de 16 de março de 
2006, ficarão isentos do recolhimento da taxa de inscrição, os candidatos que comprovarem DOAÇÃO 
DE SANGUE, no corrente ano (2013), em hospitais públicos e/ou privados do Município de Bauru.

2. O candidato que se enquadrar neste Capítulo, para inscrever-se deverá:
a) acessar o site www.daebauru.sp.gov.br, durante o período de inscrição (das 10 horas do dia 17/04/2013 
às 16 horas de 26/04/2013); 
b) localizar no site o “link” correlato ao Concurso Público; 
c) ler, na íntegra, o respectivo Edital;
d) selecionar o cargo desejado e preencher total e corretamente a ficha de inscrição; 
e) transmitir os dados da inscrição; 
f) imprimir o boleto bancário; 
g) Anexar ao boleto bancário/comprovante de inscrição, cópia do documento que comprove DOAÇÃO 
DE SANGUE, no corrente ano (2013), em hospitais públicos e/ou privados do Município de Bauru, 
acompanhado do documento original para conferência, dirigindo-se ao Departamento de Água e Esgoto/
Seção de Protocolo, sito à Rua: Padre João, 11-25, no horário das 9:00 às 17:00 horas, até a data-limite 
para encerramento das inscrições (26/04/2013).

CAPÍTULO IV – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA PROVA:
1. O candidato que necessitar de condições especiais para prestação da prova deverá apresentar durante 
o período de inscrições, na Sede do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, sito à Rua Padre João, 
11-25, na Seção de Protocolo, endereçado a Comissão Examinadora do referido Concurso, requerimento 
conforme modelo previsto no ANEXO IV deste edital, detalhando as condições especiais de que 
necessita, como por exemplo: prova ampliada, auxílio para leitura da prova, sala de fácil acesso, ou outras 
condições as quais deverão estar claramente descritas no pedido.
1.1. A solicitação da condição especial para prestar a prova deverá vir acompanhada de Laudo Médico, 
onde conste a Classificação Internacional de Doença – CID da doença que acomete o candidato, bem como 
a justificativa de necessidade da condição pleiteada pelo candidato.
1.2. O candidato que não o fizer, durante o período de inscrição e conforme o estabelecido nos itens 1 e 1.1., 
não terá sua prova especial preparada ou as condições especiais providenciadas.
1.3. O atendimento às condições especiais pleiteadas ficará sujeito à análise da razoabilidade do solicitado.
1.4. O candidato portador de necessidades especiais deverá, ainda, observar o Capítulo V – Da Participação 
de candidato portador de necessidades especiais.

CAPÍTULO V – DA PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATO PORTADOR DE NECESSIDADES 
ESPECIAIS 
1. Candidatos portadores de necessidades especiais que pretendem fazer uso das prerrogativas que 
lhes são facultadas no inciso VIII do artigo 37 da Constituição Federal, na Lei Federal nº. 7.853/89, no 
Decreto Federal nº. 3.298/99, na Lei Complementar Estadual nº. 683/92 e na Lei Municipal nº. 5.215/04 é 
assegurado o direito de inscrição para o cargo em Concurso Público, cujas atribuições sejam compatíveis 
com a deficiência de que são portadoras.
2. Em cumprimento a legislação Federal, Estadual e Municipal, ser-lhes-á reservado o percentual de 5% 
(cinco por cento) das vagas existentes, as que vierem a surgir ou forem criadas no prazo de validade do 
Concurso, para o Cargo regulado pelo presente Edital.
3. O candidato portador de necessidades especiais, antes de se inscrever, deverá verificar se as atribuições 
do cargo, especificadas no ANEXO I – DAS ATRIBUIÇÕES (descrição sumária) deste edital, são 
compatíveis com a deficiência de que é portador.
4. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no artigo 
4º do Decreto Federal nº. 3.298/99 e suas alterações, na Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça e na 
Lei Municipal nº. 5.215/04.
5. O candidato portador de deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no artigo 40 do Decreto 
Federal nº. 3.298/99, participará do Concurso em igualdade de condições com os demais candidatos, no que 
se refere ao conteúdo da prova, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de aplicação 
da prova.
6. O candidato deverá obrigatoriamente especificar e indicar, na ficha de inscrição, o tipo de deficiência de 
que é portador, observado o disposto no item 4 deste Capítulo.
7. O portador de deficiência, quando da inscrição, deverá obrigatoriamente observar o procedimento a ser 
cumprido, conforme descrito no item 8 deste Capítulo.
8. O candidato portador de deficiência, após especificá-la no Formulário de Inscrição preenchido via 
internet nos termos indicados no Capítulo II, para efetivar sua inscrição, deverá apresentar durante o 
período de inscrições, na Sede do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, sito à Rua Padre João, 11-
25, na Seção de Protocolo, endereçado a Comissão Examinadora do referido Concurso, para o Serviço de 
Recursos Humanos do Departamento de Água e Esgoto de Bauru:
8.1. Requerimento com a qualificação completa do candidato, com a indicação do cargo a que está 
concorrendo no Concurso Público, conforme modelo previsto no ANEXO V, e também;
8.2. Laudo médico (original ou cópia autenticada) expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses antes 
do término do período designado para as inscrições, atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, 
com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, bem 
como a provável causa da deficiência que lhe acomete, inclusive, para assegurar previsão de adaptação de 
sua prova, informando ainda o nome do candidato, seu documento de identidade (RG), número do CPF, 
conforme modelo do ANEXO VI.
8.2.1. O Laudo Médico para os fins acima indicados deverá constar expressamente que a deficiência se 
enquadra na previsão do artigo 4º e seus incisos do Decreto nº. 3.298/99 e alterações posteriores.
8.3. O candidato que não atender ao estabelecido no item 8 e subitens 8.1, 8.2 e 8.2.1, durante o período 
de inscrição e conforme o estabelecido neste item, não será considerado portador de deficiência, seja qual 
for o motivo alegado.
9. Além do já determinado, o candidato com deficiência deverá declarar, quando da inscrição, se deseja 
concorrer às vagas reservadas aos candidatos com deficiência, no campo destinado para tanto.
10. O candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme as instruções constantes neste 
Capítulo, não poderá impetrar recurso administrativo em favor de sua condição.
11. O candidato com deficiência, se classificado na forma estabelecida por este Edital, além de figurar na 
lista de classificação geral, terá seu nome constante da lista específica de deficientes.
12. Os candidatos constantes da lista especial (portadores de deficiência) serão convocados pelo DAE para 
perícia médica, com a finalidade de avaliação a ser realizada pelos médicos oficiais do Município de Bauru, 
para verificar se a deficiência declarada no ato da inscrição se enquadra na previsão do artigo 4º, do Decreto 
Federal nº. 3.298/99 e suas alterações e da Súmula 377 do STJ, assim como se há compatibilidade ou não 
da deficiência com as atribuições do Cargo a ser ocupado, nos termos dos artigos 37 e 43 da referida norma, 
observadas as seguintes disposições:
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12.1. A avaliação de que trata este item terá caráter terminativo.
12.2. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do 
candidato com deficiência à avaliação tratada no item 12.
12.3. Será eliminado do Concurso o candidato que tiver deficiência considerada incompatível com as 
atribuições do cargo.
12.4. Será excluído da Lista Especial (portadores de deficiência) o candidato que não tiver configurada a 
deficiência declarada ou não comparecer na perícia médica, passando a figurar somente na Lista Geral, caso 
obtenha a pontuação necessária para tanto.
12.5. Será excluído da Lista Especial (portadores de deficiência) o candidato que, por ocasião da perícia 
médica, não apresentar a documentação original comprobatória da condição, estabelecida no item 8 deste 
Capítulo, passando a figurar somente na Lista Geral, caso obtenha a pontuação necessária para tanto.
13. As vagas reservadas que não forem providas por falta de candidatos com deficiência ou por reprovação 
no Concurso ou na perícia médica, esgotada a listagem especial, serão preenchidas pelos demais candidatos 
com estrita observância à ordem classificatória.
14. A não observância, pelo candidato, de qualquer das disposições deste Capítulo, implicará a perda do 
direito a ser nomeado para as vagas reservadas aos candidatos com deficiência.
15. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para este Concurso Público e não será devolvido 
ao candidato.
16. Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de 
restrição funcional, e/ou de aposentadoria por invalidez.
17. Contra a decisão que indeferir a solicitação de inscrição como deficiente caberá recurso, devidamente 
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1º (primeiro) 
dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial do Município disponível no site: www.bauru.
sp.gov.br.

CAPÍTULO VI - DA PROVA, DO JULGAMENTO E HABILITAÇÃO.
1. O Concurso Público regulado pelo presente Edital será composto por uma Prova Objetiva, nos termos 
abaixo descritos:
1.1. PROVA OBJETIVA: será constituída por 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, distribuídas 
pelos seguintes componentes:
a) Língua Portuguesa: 15 (quinze) questões;
b) Matemática: 10 (dez) questões;
c) Conhecimentos Específicos: 25 (vinte e cinco) questões;
1.1.1. A prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, visa avaliar o grau de conhecimento 
teórico do candidato, necessário ao desempenho do cargo público. Essa prova terá duração de 03 (três) 
horas e será composta de questões de múltipla escolha, com 04 (quatro) alternativas cada uma, de acordo 
com o conteúdo programático constante do ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO.
1.1.2. A prova objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, atribuindo-se 2,0 (dois) 
pontos a cada questão correta.
1.1.3. Será considerado habilitado o candidato que obtiver: mínimo de 60% (sessenta por cento) de 
acertos na prova e não zerar em nenhum dos componentes da prova conforme item 1.1 deste Capítulo 
(Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos Específicos).
1.1.4. O candidato não habilitado será excluído do Concurso Público.

CAPÍTULO VII - DA PRESTAÇÃO DA PROVA
1. A prova será realizada na cidade de Bauru. 
2. O candidato somente poderá realizar a prova na data, horário e local constantes do respectivo Edital de 
Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru.
3. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações na imprensa oficial, não 
podendo alegar desconhecimento ou justificar sua ausência ou atraso na realização da prova.
4. O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova, constante do Edital de Convocação, 
com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para seu início, munido de: 
a) caneta esferográfica azul ou preta, lápis e borracha; 
b) original de um dos seguintes documentos de identificação e dentro do prazo de validade, conforme 
o caso: Cédula de Identidade (RG), Carteira de órgão ou Conselho de Classe que tenha força de 
documento de identificação, Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), Certificado Militar, 
Carteira Nacional de Habilitação, expedida nos termos da Lei Federal nº. 9.503/97, ou Passaporte.
c) Para sua segurança, o candidato deverá levar no dia da prova o comprovante de inscrição.
4.1. Não serão aceitos protocolo, cópia dos documentos citados, ainda que autenticada, ou quaisquer outros 
documentos não constantes deste Edital, inclusive, carteira funcional de ordem pública ou privada.
4.2. Somente será admitido à sala ou local de prova o candidato que apresentar os documentos discriminados 
neste item e desde que permita, com clareza, a sua identificação.
4.3. O candidato que não apresentar o documento conforme o item 4, deste Capítulo, não fará a prova, 
sendo considerado ausente e eliminado do Concurso Público. 
5. Não será admitido na sala ou local de prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido 
para o seu início.
6. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do 
candidato, nem aplicação da prova fora do local, data e horário pré-estabelecidos. 
7. O candidato não poderá ausentar-se da sala ou local de prova sem o acompanhamento de um fiscal.
8. O candidato que, eventualmente, necessitar alterar algum dado cadastral, por erro de digitação constante 
no Edital de Convocação, deverá entregar a correção em formulário específico, devidamente datado e 
assinado, ao fiscal de sala. O candidato que queira fazer alguma reclamação ou sugestão deverá procurar a 
Sala de Coordenação no local em que estiver prestando a prova. 
8.1. O candidato que não solicitar a correção nos termos deste item deverá arcar, exclusivamente, com as 
conseqüências advindas de sua omissão.
9. Não haverá prorrogação do tempo previsto para a aplicação da prova em virtude de afastamento, por 
qualquer motivo, de candidato da sala ou local de prova. 
10. Em caso de necessidade de amamentação durante a prova objetiva, e tão somente nesse caso, a candidata 
deverá levar um acompanhante, maior de idade, devidamente comprovada, que ficará em local reservado 
para tal finalidade e será responsável pela guarda da criança. 
10.1. No momento da amamentação, a candidata deverá ser acompanhada por uma fiscal sem a presença 
do responsável pela criança. 
10.2. Não haverá compensação do tempo de amamentação à duração da prova da candidata. 
11. Excetuada a situação prevista no item 10 deste Capítulo, não será permitida a permanência de qualquer 

acompanhante nas dependências do local de realização de qualquer prova, podendo ocasionar, inclusive, a 
não participação do(a) candidato(a) no Concurso Público. 
12. Durante a realização da(s) prova(s), não será permitida qualquer espécie de consulta a códigos, 
livros, manuais, impressos, anotações ou outro tipo de pesquisa, utilização de material não fornecido pelo 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru, calculadoras, celulares ou qualquer outro meio, bem como uso 
de boné, gorro, chapéu e óculos de sol.
13. Será excluído do Concurso Público o candidato que: 
a) não comparecer à prova, ou qualquer das etapas, conforme convocação oficial (Diário Oficial do 
Município), seja qual for o motivo alegado; 
b) apresentar-se fora de local, data e horário estabelecidos no Edital de Convocação; 
c) não apresentar o documento de identificação conforme o previsto no item 4 deste Capítulo; 
d) ausentar-se, durante o processo, da sala ou local de prova sem o acompanhamento de um fiscal; 
e) for surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente ou por escrito, bem 
como fazendo uso de material não permitido para a realização da prova ou de qualquer tipo de equipamento 
eletrônico de comunicação; 
f) lançar meios ilícitos para a realização da prova;
g) não devolver ao fiscal, seguindo critérios estabelecidos neste Edital, qualquer material de aplicação e de 
correção da prova;
h) estiver portando arma, ainda que possua o respectivo porte;
i) durante o processo, não atender a uma das disposições estabelecidas neste Edital;
j) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos;
k) agir com incorreção ou descortesia para com qualquer membro da equipe encarregada da aplicação da 
prova.
l) ausentar-se do local da prova antes de decorrido o tempo mínimo de permanência.

DA PROVA OBJETIVA
14. A Prova Objetiva tem data prevista para sua realização em 19 DE MAIO DE 2013 (domingo) no 
período da manhã.
14.1. A confirmação oficial da data, horário e informação sobre o local para a realização da prova deverá 
ser acompanhada pelo candidato por meio de Edital de Convocação a ser publicado no Diário Oficial 
do Município – DOM e no site www.daebauru.sp.gov.br, não podendo ser alegada qualquer espécie de 
desconhecimento. 
14.2. Se eventualmente, por qualquer que seja o motivo, o nome do candidato não constar da relação 
divulgada, para consulta de inscrições deferidas e indeferidas, no site www.daebauru.sp.gov.br o 
candidato deverá entrar em contato com o Serviço de Recursos Humanos/Seção de Recrutamento, Seleção 
e Desenvolvimento de Pessoal, fone: (14)3235-6183, para verificar o ocorrido. 
14.2.1. Ocorrendo o caso constante deste item, poderá o candidato participar do Concurso Público e realizar 
a prova se apresentar o respectivo comprovante de pagamento, efetuado nos moldes previstos neste Edital, 
devendo, para tanto, preencher, no dia da prova, formulário específico. 
14.2.2. A inclusão de que trata este item será realizada de forma condicional, sujeita à posterior verificação 
da regularidade da referida inscrição. 
14.2.3. Constatada eventual irregularidade na inscrição, a inclusão do candidato será automaticamente 
cancelada, sem direito à reclamação, independentemente de qualquer formalidade, considerados nulos 
todos os atos dela decorrentes. 
14.3. O horário de início da prova será definido em cada sala, após os devidos esclarecimentos sobre sua 
aplicação. 
14.4. O candidato somente poderá retirar-se do local de aplicação da prova objetiva depois de transcorrida 
01 (uma) hora do início da aplicação da prova.
14.5. No ato da realização da prova objetiva, o candidato receberá a Folha de Respostas e o Caderno de 
Questões. 
14.5.1. O candidato deverá transcrever as respostas para a Folha de Respostas, com caneta esferográfica 
azul ou preta, bem como preencher e assinar nos campos apropriados. 
14.5.2. Os candidatos que não preencherem corretamente o Cartão Resposta, com caneta esferográfica azul 
ou preta, de acordo com as instruções constantes na Folha de Rosto da Prova Objetiva e com as informações 
transmitidas pelos fiscais de sala terão sua prova anulada.
14.5.3. A Folha de Respostas, cujo preenchimento é de responsabilidade do candidato, é o único documento 
válido para a correção e deverá ser entregue no final da prova ao fiscal de sala, juntamente com o caderno de 
questões, sendo expressamente vedada a retirada do caderno de questões do local de prova.
14.5.4. Não será computada questão com emenda ou rasura, ainda que legível, nem questão não respondida 
ou que contenha mais de uma resposta, mesmo que uma delas esteja correta. 
14.5.5. Na Folha de Respostas, não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às respostas 
ou à assinatura, sob pena de acarretar prejuízo ao desempenho do candidato. 
14.5.6. Em hipótese alguma, haverá substituição da Folha de Respostas por erro do candidato. 
14.5.7. Após o término do prazo previsto para a duração da prova, não será concedido tempo adicional para 
o candidato continuar respondendo questão ou procedendo à transcrição para a Folha de Respostas. 
14.5.8. Os (03) três últimos candidatos de cada sala, ao encerrarem suas provas, não poderão se retirar 
até que o último candidato termine, ou que se esgote o tempo máximo da Prova, para acompanharem o 
procedimento de lacração do envelope com as provas.
14.5.9. O caderno de questões da prova objetiva será disponibilizado no site www.daebauru.sp.gov.br, a 
partir do 2º dia útil subseqüente ao da aplicação.
15. Da divulgação dos Resultados da Prova Objetiva constarão apenas os candidatos aprovados para o 
cargo para o qual se inscreveu.

CAPÍTULO VIII - DA PONTUAÇÃO FINAL, DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE E DA 
CLASSIFICAÇÃO FINAL 
1. A pontuação final do candidato será a nota obtida na Prova Objetiva.
2. Os candidatos aprovados serão classificados por ordem decrescente da pontuação final. 
2.1. Em caso de igualdade da pontuação final, serão aplicados, sucessivamente, os seguintes critérios de 
desempate ao candidato: 
a) com idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal nº 10.741/03, entre si e frente aos 
demais, sendo que será dada preferência ao de idade mais elevada;
b) que obtiver maior pontuação nas questões de Conhecimentos Específicos;
c) que obtiver maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa
d) que obtiver maior pontuação nas questões de Matemática; 
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e) mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos. 
3. Os candidatos classificados serão enumerados em duas listas, sendo uma geral (todos os candidatos 
aprovados) por cargo e outra especial (portadores de deficiência aprovados) por cargo, que serão publicadas 
no Diário Oficial de Bauru.
4. A Lista de Classificação Final Especial conterá somente os candidatos portadores de deficiência 
considerados aptos para o exercício do cargo.
5. Não ocorrendo inscrição no Concurso Público ou aprovação de candidatos portadores de deficiência ou 
aptos na perícia médica, será elaborada somente a Lista de Classificação Final Geral.

CAPÍTULO IX - DOS RECURSOS 
1. O candidato poderá apresentar recurso quanto a cada fase do concurso no prazo de até 05 (cinco) dias 
úteis, contados a partir do dia seguinte da publicação do ato decorrido na imprensa oficial (Diário Oficial 
de Bauru).
2. O recurso deverá estar digitado, não sendo aceito recurso interposto por fac-símile, e-mail, telex, internet, 
telegrama ou outro meio que não o especificado neste Edital. 
3. O candidato que interpuser recurso em relação ao Concurso Público deverá utilizar o modelo constante 
no ANEXO III – MODELO DE RECURSO, apresentando-o devidamente fundamentado, na sede do 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru, na Seção de Expediente, Protocolo e Arquivo, Rua Padre João, 
11-25.
3.1. A pontuação relativa à(s) questão(ões) anulada(s) será atribuída a todos os candidatos presentes na 
prova objetiva. 
3.2. No caso de provimento do recurso interposto dentro das especificações, esse poderá, eventualmente, 
alterar a nota/classificação inicial obtida pelo candidato para uma nota/classificação superior ou inferior, ou 
ainda poderá ocorrer a desclassificação do candidato que não obtiver a nota mínima exigida para habilitação. 
3.3. A resposta ao recurso interposto será objeto de divulgação no Diário Oficial de Bauru.
3.4. No caso de recurso em pendência à época da realização de alguma das etapas do Concurso Público, o 
candidato poderá participar condicionalmente da etapa seguinte. 
4. Em caso de republicação de gabarito, caberá recurso administrativo apenas das questões eventualmente 
alteradas, observando-se o prazo preconizado pelo item 1 deste Capítulo.
5. Não caberá interposição de recurso requerendo a reconsideração de recurso indeferido interposto 
anteriormente.
6. Serão preliminarmente indeferidos os recursos:
a) cujo teor desrespeite a Comissão Examinadora;
b) que esteja em desacordo com as especificações contidas neste Capítulo;
c) sem fundamentação ou com fundamentação inconsistente ou incoerente;
d) que não esteja explícito o requerimento do candidato Recorrente.
7. Os recursos interpostos que não preencherem os requisitos necessários à sua admissibilidade nos termos 
preconizados neste Capítulo serão recebidos como Direito de Petição, conforme prescrito pela Constituição 
Federal de 1.988.

CAPÍTULO X - DO PROVIMENTO DO CARGO
1. O provimento do cargo obedecerá à ordem de classificação.
2. A convocação será feita através do Diário Oficial de Bauru que estabelecerá data, horário e local para a 
apresentação do candidato aprovado.
3. Perderá os direitos decorrentes do concurso o candidato que:
a) Não comparecer na data, horário e local estabelecidos na convocação;
b) Não aceitar as condições estabelecidas para exercício do cargo, pelo Departamento de Água e Esgoto 
de Bauru;
c) Recusar a nomeação (Será excluído do cadastro, sendo o fato formalizado em termo de  
desistência).
d) Não comprovar os requisitos estabelecidos no presente Edital.
4. A nomeação do candidato ficará condicionada à:
a) apresentação dos devidos documentos, observados os termos do item 2 do Capítulo XI – Das 
Disposições Finais;
b) possuir, na data da nomeação, todos os requisitos exigidos para o cargo, previstos na inscrição, bem 
como comprová-los através dos documentos exigidos pelo Departamento.
c) declaração de que não acumula remuneração proveniente de cargos públicos, conforme previsto na 
Constituição Federal de 1988;
d) outros documentos que o DAE julgar necessário;
e) Perícia Médica/Psicológica e avaliação física, de caráter eliminatório, para avaliação de sua saúde física 
e mental;
5. O não atendimento à convocação dentro do prazo estipulado ou a manifestação por escrito de desistência 
implicará a exclusão definitiva do candidato deste Concurso Público, sem qualquer alegação de direitos 
futuros.

CAPÍTULO XI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
1. A inscrição implicará na completa ciência e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas 
neste Edital e nas demais normas legais pertinentes, sobre as quais não poderá o candidato alegar qualquer 
espécie de desconhecimento.
2. Quando da nomeação, o candidato deverá entregar os documentos comprobatórios constantes no item 3 
do Capítulo II – Das Inscrições.
2.1. A inexatidão e/ou irregularidades nos documentos, mesmo que verificadas a qualquer tempo, em 
especial por ocasião da nomeação, acarretarão a nulidade da inscrição com todas as suas decorrências, sem 
prejuízo das demais medidas de ordem administrativa, cível ou criminal. 
2.2. O candidato que, na data da posse, não reunir todos os requisitos enumerados no item 3 do Capítulo 
II – Das Inscrições, perderá o direito à vaga, sem ter direito à restituição do valor da Taxa de Inscrição.
3. A aprovação e a classificação definitiva geram, para o candidato, apenas a expectativa de direito à 
nomeação. O DAE reserva-se o direito de proceder às nomeações em número que atendam ao interesse e 
as necessidades do serviço, de acordo com a disponibilidade orçamentária e até o número exato de vagas 
oferecidas no prazo de validade deste edital.  
4. O prazo de validade deste Concurso Público será de 02 (dois) anos, contados da data de sua homologação, 
podendo ser prorrogado, a critério da Administração, uma única vez e por igual período. 
5. Caberá ao Presidente do Departamento de Água e Esgoto de Bauru-DAE a homologação deste Concurso 
Público. 

6. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualizações ou retificações, enquanto não consumada a 
providência ou evento que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em Edital ou Aviso a ser 
publicado no Diário Oficial de Bauru - DOM e no site: www.daebauru.sp.gov.br.  
7. A legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste Edital e alterações posteriores não 
serão objetos de avaliação da(s) prova(s) neste Concurso Público. 
8. Em caso de alteração de algum dado cadastral durante o prazo de validade deste Concurso, o candidato 
aprovado deverá requerer a atualização junto ao DAE.
8.1. O DAE não se responsabiliza por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes de alteração de endereço 
e/ou telefones de contato e não atualizados durante o prazo de validade deste Concurso. 
9. O DAE não emitirá Declaração de Aprovação no Concurso Público, sendo a própria publicação no Diário 
Oficial do Município de Bauru – DOM documento hábil para fins de comprovação da aprovação. 
10. Todas as convocações, avisos e resultados oficiais, referentes à realização deste Concurso Público, serão 
publicados no Diário Oficial do Município de Bauru – DOM e divulgados no site www.daebauru.sp.gov.
br, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento. 
11. Sem prejuízo das sanções criminais cabíveis, a qualquer tempo, o Departamento de Água e Esgoto 
de Bauru – DAE poderá anular a inscrição, provas ou nomeação do candidato, verificadas falsidade de 
declarações e documentos ou ainda irregularidades no Certame. 
12. O candidato será considerado desistente e excluído do Concurso Público quando não comparecer às 
convocações nas datas estabelecidas ou manifestar sua desistência por escrito.
13. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria n° 121/2013.

Bauru, 19 de março de 2013.
GIASONE ALBUQUERQUE CANDIA 

PRESIDENTE 

ANEXO I – DAS ATRIBUIÇÕES
 (Descrição sumária)

CONTROLADOR DE UNIDADE, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA I: Realizar a 
abertura e fechamento de registros nas Unidades de Reservação, o que depende do consumo e níveis de 
água, bem como controlar a saída de água dos poços e a distribuição de água. Conduzir veículos do DAE 
em deslocamentos necessários para o desenvolvimento do trabalho. Zelar pela segurança e limpeza das 
unidades. Realizar rondas para segurança do patrimônio público. Cumprir normas e regulamentos internos. 
Trabalhar seguindo normas de segurança, higiene e qualidade do trabalho e realizar outras atividades 
inerentes ao cargo, sob supervisão e orientação do superior imediato.

ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
PROVA OBJETIVA:
Língua Portuguesa: Leitura, compreensão, interpretação, gênero em textos diversos; Encontros vocálicos 
e consonantais; Divisão silábica; Sílaba tônica; Classes de palavras (artigo, substantivo, pronome, 
preposição, verbo, advérbio, adjetivo...) e suas flexões, classificações e emprego; Tipos de frases; Pontuação; 
Alfabeto; Novo acordo ortográfico, sinônimos e antônimos, acentuação gráfica, regência nominal e verbal, 
concordância nominal e verbal.
Matemática: Operações fundamentais; Conjuntos numéricos: números naturais, inteiros, racionais, 
irracionais e reais; Operações com frações; Frações decimais e números decimais; Razão e proporção; 
Regra de três; Porcentagem e juros simples; Operações com números inteiros; Problemas com equações do 
primeiro grau; Perímetro e área, Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema.
Conhecimentos Específicos: Sistema de Distribuição de Água Potável. Conservação e preservação 
do meio ambiente. Noções de prevenção de acidentes no trabalho. Uso de Equipamentos de Proteção 
Individual (EPIs). Regras gerais de circulação de veículos no trânsito: deveres e proibições, infrações 
e penalidades. Direção Defensiva. Código de Trânsito Brasileiro. Ética profissional. Regras básicas de 
comportamento profissional para o relacionamento diário com o público interno e externo e colegas de 
trabalho. Conhecimentos teóricos e práticos relativos à área de atuação, conforme descrição do cargo 
(Anexo I). 

ANEXO III – MODELO DE RECURSO
à Comissão de Concurso para o cargo de CONTROLADOR DE UNIDADE, RESERVAÇÃO E 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA I
___________________________________________, candidato(a) inscrito(a) no CONCURSO PÚBLICO 
PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, com 
o número de inscrição  _____________________________, portador(a) do documento de identificação 
(R.G.) número _______________________, residente à R./Av. __________________________________
_________, n.º __________, Bairro: _____________________, vem apresentar recurso referente: 
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________. 
 Embasamento: _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
__________________________________________________.
 Nestes termos,
 Pede deferimento.
 Bauru, ___ de ____________ de 2013.

Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:

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

à Comissão de Concurso para o cargo de CONTROLADOR DE UNIDADE, RESERVAÇÃO E 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA I
_______________________________, candidato(a) inscrito(a) no CONCURSO PÚBLICO PARA 
PROVIMENTO DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, com o 
número de inscrição  _____________________________, portador(a) do documento de identificação 
(R.G.) número __________________________, solicito condições especiais para fazer a prova, conforme 
o especificado abaixo:
_____________________________________________________________________________________
________________________________. 
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 Em anexo: Laudo médico (original ou cópia autenticada), conforme CAPÍTULO IV – DAS 
CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA PROVA, item 1, e subitens, do Edital 008/2013 - 
DAE.
 Nestes termos,
 Pede deferimento.
 Bauru, ___ de ____________ de 2013.

Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:

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

à Comissão de Concurso para o cargo de CONTROLADOR DE UNIDADE, RESERVAÇÃO E 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA I.
___________________________________________, candidato(a) inscrito(a) no CONCURSO PÚBLICO 
PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, com 
o número de inscrição  _____________________________, portador(a) do documento de identificação 
(R.G.) número __________________________, solicito que minha inscrição seja efetivada como candidato 
portador de necessidades especiais de acordo com o Capítulo V do Edital 008/2013.
Descrição da Deficiência:
_____________________________________________________________________________________
____________________________. 
 Em anexo: Laudo médico (original ou cópia autenticada), conforme Capítulo V - DA 
PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS, item 8, e 
subitens, do Edital 008/2013 - DAE.
 Nestes termos,
 Pede deferimento.
 Bauru, ___ de ____________ de 2013.

Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:

ANEXO VI
LAUDO MÉDICO SOBRE A PESSOA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS

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

C4 - ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores.
C5 – visão monocular (Súmula nº. 377, do STJ).
D – Deficiência Mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação 
antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como:
D1 – comunicação
D2 - cuidado pessoal
D3 - habilidades sociais
D4 – utilização dos recursos da comunidade
D5 – saúde e segurança
D6 – habilidades acadêmicas
D7 – lazer
D8 – trabalho
E - Deficiência múltipla: associação de duas ou mais deficiências.
F – Reabilitação pela Previdência Social (anexar declaração do INSS).
Local e data:__________________________________________
Nome do médico/CRM:_____________________________________________
Endereço para contato:______________________________________________
Assinatura e carimbo:______________________________________________

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU
EDITAL Nº. 009/2013 - CONCURSO PÚBLICO 

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

CAPÍTULO I - DO CARGO, DAS VAGAS, DOS VENCIMENTOS, DA ESCOLARIDADE/PRÉ-
REQUISITOS E DA JORNADA DE TRABALHO:
1. Este concurso destina-se ao provimento de cargos atualmente vagos, que vierem a ocorrer ou forem 
criados dentro do prazo de validade previsto no Edital.
2. O cargo, número de vagas, vencimentos e jornada de trabalho são os estabelecidos a seguir:
•	 Cargo: MOTORISTA I
•	 Número de Vagas: 02 (duas)
•	 Vencimentos (base mês 02/2013): R$ 1.296,53, sendo: Referência 08A - R$ 607,50; 
Produtividade 50% da Referência 01A – R$ 291,35 (pagamento sujeito ao cumprimento dos critérios 
estabelecidos na Resolução nº. 044 de 29/08/1995); insalubridade 20% - R$ 115,43; 30% ref. Lei 3654/93 
– 182,25 e Vantagem Pessoal referente a Lei 6.211/2012: R$ 100,00. 
•	 Jornada de Trabalho: 40 (quarenta) horas semanais, sendo que o candidato nomeado cumprirá 
dentro do horário estabelecido pelo D.A.E
3. Requisitos: Ensino Médio Completo e Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” ou superior 
definitiva e válida com autorização para exercer atividade remunerada.
4. As atribuições a serem exercidas pelo candidato admitido encontram-se no ANEXO I – Das Atribuições 
(descrição sumária do cargo).
5. A nomeação e o exercício do cargo serão regidos pelo regime Estatutário, estando o candidato empossado 
subordinado ao Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Bauru (Lei Municipal nº 1574/71 e 
alterações posteriores), ao Regime Jurídico Único do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal 
nº 3373/1991 e alterações posteriores) e ao Regime Disciplinar do Servidor Público Municipal de Bauru 
(Lei Municipal nº 3781/1994 e alterações posteriores) e demais legislações inerentes aos Servidores 
Públicos Municipais.
6. Após investido no cargo, fará jus ao recebimento do Vale-compra no valor de R$ 245,00 (duzentos e 
quarenta e cinco reais) e outros benefícios instituídos por lei.

CAPÍTULO II - DAS INSCRIÇÕES: 
1. A inscrição deverá ser efetuada das 10 horas do dia 17/04/2013 às 16 horas de 26/04/2013, 
EXCLUSIVAMENTE pela internet, através do site www.daebauru.sp.gov.br na área CONCURSOS 
PÚBLICOS NO DAE.  
1.1. Não será permitida inscrição por meio bancário, pelos Correios, fac-símile, condicional ou fora do 
prazo estabelecido.
1.2. O candidato que não tiver acesso próprio à internet poderá efetivar a sua inscrição por meio de serviços 
públicos como o Programa Acessa São Paulo que disponibilizam acesso gratuito em dois postos na cidade 
de Bauru localizados na Rua Amazonas, nº. 1-41, Jd. Coralina e no Posto do Poupatempo (E-poupatempo), 
situado à Rua Inconfidência, esquina com a Av. Nações Unidas. Para utilizar o equipamento o candidato 
deve realizar um cadastro apresentando o RG. Os programas são gratuitos e permitidos a todo cidadão.
2. A inscrição implicará na completa ciência e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste 
Edital, sobre as quais o candidato não poderá alegar qualquer espécie de desconhecimento. 
3. Para se inscrever, o candidato deverá estar ciente de que sua posse ficará condicionada ao preenchimento 
das condições essenciais ao cargo abaixo descritas: 
a) ser brasileiro, nato ou naturalizado, ou gozar das prerrogativas previstas no art. 12 da Constituição 
Federal e demais disposições de lei, no caso de estrangeiros; 
b) ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos; 
c) quando do sexo masculino, estar em dia com as obrigações militares; 
d) ser eleitor e estar quite com a Justiça Eleitoral; 
e) estar com o CPF regularizado; 
f) possuir os requisitos exigidos para o exercício do cargo, bem como os documentos comprobatórios dos 
requisitos constantes do item 3 do CAPÍTULO I deste edital (Diploma, Certificado ou Declaração de 
Conclusão do Ensino Médio, emitido por estabelecimento de Ensino Oficial ou Particular, devidamente 
registrado no órgão competente) e demais documentos comprobatórios necessários à investidura do cargo 
conforme Capítulo X deste Edital.
g) não registrar antecedentes criminais; achando-se em pleno exercício de seus direitos civis e políticos; 
h) ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, comprovadas por avaliação médica/
psicológica – pré-admissional;
i) residir no Município de Bauru/SP ou em localidade próxima, nos termos das Leis Municipais nº. 3.781/94 
(Artigo 14, Inciso XII) e nº. 5.805/09.
j) não ter sido demitido ou exonerado do serviço público federal, estadual ou municipal, em consequência 
de processo administrativo ou a bem do serviço público, bem como não ter sido demitido por justa causa de 
emprego público de autarquia, fundação, empresa pública, ou sociedade de economia mista, instituída por 
órgãos da administração federal, estadual ou municipal.
4. Após preencher o formulário de inscrição do cargo que pretende concorrer, o candidato deverá 
providenciar a impressão do boleto bancário referente à taxa de inscrição, no valor de R$ 30,00 (trinta 
reais), devendo efetuar o pagamento, somente em dinheiro, em qualquer agência bancária da Caixa 
Econômica Federal (CEF) ou lotéricas.
4.1. Não será aceito pagamento da taxa de inscrição por depósito em caixa eletrônico, pelos Correios, 
fac-símile, transferência eletrônica, DOC, DOC-eletrônico, ordem de pagamento ou  depósito  comum  
em  conta  corrente, agendamento, condicional  ou fora do período de inscrição (das 10 horas do dia 
17/04/2013 às 16 horas de 26/04/2013) ou por qualquer outro meio que não os especificados neste Edital. 
4.2. O não atendimento aos procedimentos estabelecidos nos itens anteriores implicará o cancelamento da 
inscrição do candidato, verificada a irregularidade a qualquer tempo. 
4.3. Para o pagamento da taxa de inscrição, somente poderá ser utilizado o boleto bancário gerado no ato da 
inscrição, até a data-limite do encerramento das inscrições. Atenção para o horário bancário. 
4.4. A efetivação da inscrição ocorrerá após a confirmação, pelo banco, do pagamento do boleto referente à 
taxa. A pesquisa para acompanhar a situação da inscrição poderá ser feita no site: www.daebauru.sp.gov.
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br, na página do Concurso Público, a partir do 5º (quinto) dia útil após o encerramento do período de 
inscrições. Caso seja detectada a falta de informação, o candidato deverá entrar em contato com o DAE – 
Serviço de Recursos Humanos/Seção de Recrutamento, Seleção e Desenvolvimento de Pessoal – fone: (14) 
3235-6183, para verificação do ocorrido.
4.5. O Departamento de Água e Esgoto de Bauru não se responsabiliza por solicitação de inscrição – via 
internet – não recebida por motivos de ordem técnica, falhas de comunicação, bem como outros fatores que 
impossibilitem a correta transmissão de dados do candidato.
4.6. Não haverá devolução da importância paga, ainda que efetuada a mais ou em duplicidade, nem isenção 
total ou parcial de pagamento do valor da taxa de inscrição, seja qual for o motivo alegado, exceto no caso 
previsto no Capitulo III.
5. A devolução da importância paga somente ocorrerá se o Concurso Público não se realizar.
6. O candidato será responsável por qualquer erro, omissão e pelas informações prestadas na ficha de 
inscrição. 
6.1. O candidato que prestar declaração falsa, inexata ou, ainda, que não satisfaça todas as condições 
estabelecidas neste Edital, terá sua inscrição cancelada e, em conseqüência, anulados todos os atos dela 
decorrentes, mesmo que aprovado e que o fato seja constatado posteriormente. 
7. As informações prestadas na ficha de inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, cabendo ao 
DAE o direito de excluir do Concurso Público aquele que preenchê-la com dados incorretos ou que prestar 
informações inverídicas, ainda que o fato seja constatado posteriormente. 
8. No ato da inscrição, não serão solicitados os documentos comprobatórios constantes no item 3 deste 
Capítulo II.
9. As informações complementares referentes à inscrição poderão ser obtidas no site: www.daebauru.
sp.gov.br. 
10. Para inscrever-se, o candidato deverá: 
a) acessar o site www.daebauru.sp.gov.br, durante o período de inscrição (das 10 horas do dia 17/04/2013 
às 16 horas de 26/04/2013); 
b) localizar no site o “link” correlato ao Concurso Público; 
c) ler, na íntegra, o respectivo Edital;
d) selecionar o cargo desejado e preencher total e corretamente a ficha de inscrição;
e) transmitir os dados da inscrição; 
f) imprimir o boleto bancário; 
g) efetuar o pagamento da taxa de inscrição, de acordo com o item 4. deste Capítulo, até a data-limite para 
encerramento das inscrições (26/04/2013) - Atenção para o horário bancário.

CAPÍTULO III - DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO:
1. Nos casos amparados pela Lei Municipal nº. 4.385/99, alterada pela Lei nº. 5.340 de 16 de março de 
2006, ficarão isentos do recolhimento da taxa de inscrição, os candidatos que comprovarem DOAÇÃO 
DE SANGUE, no corrente ano (2013), em hospitais públicos e/ou privados do Município de Bauru.
2. O candidato que se enquadrar neste Capítulo, para inscrever-se deverá:
a) acessar o site www.daebauru.sp.gov.br, durante o período de inscrição (das 10 horas do dia 17/04/2013 
às 16 horas de 26/04/2013); 
b) localizar no site o “link” correlato ao Concurso Público; 
c) ler, na íntegra, o respectivo Edital;
d) selecionar o cargo desejado e preencher total e corretamente a ficha de inscrição; 
e) transmitir os dados da inscrição; 
f) imprimir o boleto bancário; 
g) Anexar ao boleto bancário/comprovante de inscrição, cópia do documento que comprove DOAÇÃO 
DE SANGUE, no corrente ano (2013), em hospitais públicos e/ou privados do Município de Bauru, 
acompanhado do documento original para conferência, dirigindo-se ao Departamento de Água e Esgoto/
Seção de Protocolo, sito à Rua: Padre João, 11-25, no horário das 9:00 às 17:00 horas, até a data-limite 
para encerramento das inscrições (26/04/2013).

CAPÍTULO IV – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA PROVA:
1. O candidato que necessitar de condições especiais para prestação das provas deverá apresentar durante 
o período de inscrições, na Sede do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, sito à Rua Padre João, 
11-25, na Seção de Protocolo, endereçado a Comissão Examinadora do referido Concurso, requerimento 
conforme modelo previsto no ANEXO IV deste edital, detalhando as condições especiais de que 
necessita, como por exemplo: prova ampliada, auxílio para leitura da prova, sala de fácil acesso, ou outras 
condições as quais deverão estar claramente descritas no pedido.
1.1. A solicitação da condição especial para prestar a prova deverá vir acompanhada de Laudo Médico, 
onde conste a Classificação Internacional de Doença – CID da doença que acomete o candidato, bem como 
a justificativa de necessidade da condição pleiteada pelo candidato.
1.2. O candidato que não o fizer, durante o período de inscrição e conforme o estabelecido nos itens 1 e 1.1., 
não terá sua prova especial preparada ou as condições especiais providenciadas.
1.3. O atendimento às condições especiais pleiteadas ficará sujeito à análise da razoabilidade do solicitado.
1.4. O candidato portador de necessidades especiais deverá, ainda, observar o Capítulo V – Da Participação 
de candidato portador de necessidades especiais.

CAPÍTULO V – DA PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATO PORTADOR DE NECESSIDADES 
ESPECIAIS 
1. Candidatos portadores de necessidades especiais que pretendem fazer uso das prerrogativas que 
lhes são facultadas no inciso VIII do artigo 37 da Constituição Federal, na Lei Federal nº. 7.853/89, no 
Decreto Federal nº. 3.298/99, na Lei Complementar Estadual nº. 683/92 e na Lei Municipal nº. 5.215/04 é 
assegurado o direito de inscrição para o cargo em Concurso Público, cujas atribuições sejam compatíveis 
com a deficiência de que são portadoras.
2. Em cumprimento a legislação Federal, Estadual e Municipal, ser-lhes-á reservado o percentual de 5% 
(cinco por cento) das vagas existentes, as que vierem a surgir ou forem criadas no prazo de validade do 
Concurso, para o Cargo regulado pelo presente Edital.
3. O candidato portador de necessidades especiais, antes de se inscrever, deverá verificar se as atribuições 
do cargo, especificadas no ANEXO I – DAS ATRIBUIÇÕES (descrição sumária) deste edital, são 
compatíveis com a deficiência de que é portador.
4. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no artigo 
4º do Decreto Federal nº. 3.298/99 e suas alterações, na Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça e na 
Lei Municipal nº. 5.215/04.

5. O candidato portador de deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no artigo 40 do Decreto 
Federal nº. 3.298/99, participará do Concurso em igualdade de condições com os demais candidatos, no 
que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de 
aplicação das provas.
6. O candidato deverá obrigatoriamente especificar e indicar, na ficha de inscrição, o tipo de deficiência de 
que é portador, observado o disposto no item 4 deste Capítulo.
7. O portador de deficiência, quando da inscrição, deverá obrigatoriamente observar o procedimento a ser 
cumprido, conforme descrito no item 8 deste Capítulo.
8. O candidato portador de deficiência, após especificá-la no Formulário de Inscrição preenchido via 
internet nos termos indicados no Capítulo II, para efetivar sua inscrição, deverá apresentar durante o 
período de inscrições, na Sede do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, sito à Rua Padre João, 11-
25, na Seção de Protocolo, endereçado a Comissão Examinadora do referido Concurso, para o Serviço de 
Recursos Humanos do Departamento de Água e Esgoto de Bauru:
8.1. Requerimento com a qualificação completa do candidato, com a indicação do cargo a que está 
concorrendo no Concurso Público, conforme modelo previsto no ANEXO V, e também;
8.2. Laudo médico (original ou cópia autenticada) expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses antes 
do término do período designado para as inscrições, atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, 
com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, bem 
como a provável causa da deficiência que lhe acomete, inclusive, para assegurar previsão de adaptação de 
sua prova, informando ainda o nome do candidato, seu documento de identidade (RG), número do CPF, 
conforme modelo do ANEXO VI.
8.2.1. O Laudo Médico para os fins acima indicados deverá constar expressamente que a deficiência se 
enquadra na previsão do artigo 4º e seus incisos do Decreto nº. 3.298/99 e alterações posteriores.
8.3. O candidato que não atender ao estabelecido no item 8 e subitens 8.1, 8.2 e 8.2.1, durante o período 
de inscrição e conforme o estabelecido neste item, não será considerado portador de deficiência, seja qual 
for o motivo alegado.
9. Além do já determinado, o candidato com deficiência deverá declarar, quando da inscrição, se deseja 
concorrer às vagas reservadas aos candidatos com deficiência, no campo destinado para tanto.
10. O candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme as instruções constantes neste 
Capítulo, não poderá impetrar recurso administrativo em favor de sua condição.
11. O candidato com deficiência, se classificado na forma estabelecida por este Edital, além de figurar na 
lista de classificação geral, terá seu nome constante da lista específica de deficientes.
12. Os candidatos constantes da lista especial (portadores de deficiência) serão convocados pelo DAE para 
perícia médica, com a finalidade de avaliação a ser realizada pelos médicos oficiais do Município de Bauru, 
para verificar se a deficiência declarada no ato da inscrição se enquadra na previsão do artigo 4º, do Decreto 
Federal nº. 3.298/99 e suas alterações e da Súmula 377 do STJ, assim como se há compatibilidade ou não 
da deficiência com as atribuições do Cargo a ser ocupado, nos termos dos artigos 37 e 43 da referida norma, 
observadas as seguintes disposições:
12.1. A avaliação de que trata este item terá caráter terminativo.
12.2. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do 
candidato com deficiência à avaliação tratada no item 12.
12.3. Será eliminado do Concurso o candidato que tiver deficiência considerada incompatível com as 
atribuições do cargo.
12.4. Será excluído da Lista Especial (portadores de deficiência) o candidato que não tiver configurada a 
deficiência declarada ou não comparecer na perícia médica, passando a figurar somente na Lista Geral, caso 
obtenha a pontuação necessária para tanto.
12.5. Será excluído da Lista Especial (portadores de deficiência) o candidato que, por ocasião da perícia 
médica, não apresentar a documentação original comprobatória da condição, estabelecida no item 8 deste 
Capítulo, passando a figurar somente na Lista Geral, caso obtenha a pontuação necessária para tanto.
13. As vagas reservadas que não forem providas por falta de candidatos com deficiência ou por reprovação 
no Concurso ou na perícia médica, esgotada a listagem especial, serão preenchidas pelos demais candidatos 
com estrita observância à ordem classificatória.
14. A não observância, pelo candidato, de qualquer das disposições deste Capítulo, implicará a perda do 
direito a ser nomeado para as vagas reservadas aos candidatos com deficiência.
15. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para este Concurso Público e não será devolvido 
ao candidato.
16. Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de 
restrição funcional, e/ou de aposentadoria por invalidez.
17. Contra a decisão que indeferir a solicitação de inscrição como deficiente caberá recurso, devidamente 
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1º (primeiro) 
dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial do Município disponível no site: www.bauru.
sp.gov.br.

CAPÍTULO VI - DAS PROVAS, DO JULGAMENTO E HABILITAÇÃO.
1. O Concurso Público regulado pelo presente Edital será composto por uma Prova Objetiva e Prova 
Prática, nos termos abaixo descritos:
1.1. 1ª ETAPA – PROVA OBJETIVA: será constituída por 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, 
distribuídas pelos seguintes componentes:
a) Língua Portuguesa: 10 (dez) questões;
b) Matemática: 10 (dez) questões;
c) Conhecimentos Específicos: 30 (trinta) questões;
1.1.1. A prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, visa avaliar o grau de conhecimento 
teórico do candidato, necessário ao desempenho do cargo público. Essa prova terá duração de 03 (três) 
horas e será composta de questões de múltipla escolha, com 04 (quatro) alternativas cada uma, de acordo 
com o conteúdo programático constante do ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO.
1.1.2. A prova objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 50 (cinquenta) pontos, atribuindo-se 1,0 (um) 
ponto a cada questão correta.
1.1.3. Será considerado habilitado para participar da 2ª etapa do Concurso – Prova Prática o candidato 
que obtiver: mínimo de 60% (sessenta por cento) de acertos na prova objetiva, não zerar em nenhum 
dos componentes da prova conforme item 1.1 deste Capítulo (Língua Portuguesa, Matemática e 
Conhecimentos Específicos) e estar entre os 30 (trinta) primeiros candidatos classificados (havendo 
empate na última colocação, todos os candidatos nestas condições serão habilitados).
1.1.4. O candidato não habilitado será excluído do Concurso Público.
1.2. 2ª ETAPA – PROVA PRÁTICA, de caráter eliminatório e classificatório, será baseada nas atribuições 
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do cargo e destina-se a avaliar a experiência prévia do candidato, o grau de conhecimento, habilidades do 
candidato e sua adequabilidade à execução das tarefas, por meio de demonstração prática das atividades 
a serem desempenhadas no exercício do cargo. A prova prática será elaborada tendo em vista o conteúdo 
constante do ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO. 
1.2.1. Serão convocados para realizar a Prova Prática, os 30 (trinta) primeiros candidatos habilitados na 
Prova Objetiva – 1ª. Etapa.
1.2.1.1. Havendo empate na última colocação, todos os candidatos nestas condições serão convocados.
1.2.2. A prova prática será avaliada na escala de 0 (zero) a 50 (cinquenta) pontos.
1.2.2.1. Na avaliação da Prova Prática será avaliado cada um de seus quesitos.
1.2.2.2. Os candidatos iniciarão a prova prática com 50 (cinqüenta) pontos, e serão subtraídos pontos por 
faltas cometidas durante a prova prática de acordo com os seguintes quesitos:
	 Falta eliminatória: o candidato será automaticamente reprovado e excluído do concurso público; 
	 Falta grave:  03 (três) pontos negativos; 
	 Falta média:  02 (dois) pontos negativos;
	 Falta leve:  01 (um) ponto negativo.
1.2.2.3. As faltas a serem consideradas, assim como sua respectiva gravidade serão relacionadas na prova 
prática;
1.2.2.4. Será considerado habilitado o candidato que não cometer falta eliminatória e obtiver nota igual ou 
superior a 25 (vinte e cinco) pontos. 
1.3. Os candidatos que não lograrem a classificação prevista no item 1.2.1 deste capítulo (não convocados 
para a prova prática) serão eliminados do Concurso Público.

CAPÍTULO VII - DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS
1. As provas serão realizadas na cidade de Bauru. 
2. O candidato somente poderá realizar as provas nas datas, horários e locais constantes do respectivo Edital 
de Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru.
3. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações na imprensa oficial, não 
podendo alegar desconhecimento ou justificar sua ausência ou atraso na realização das provas.
4. O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova, constante do Edital de Convocação, 
com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para seu início, munido de: 
a) caneta esferográfica azul ou preta, lápis e borracha; 
b) original de um dos seguintes documentos de identificação e dentro do prazo de validade, conforme 
o caso: Cédula de Identidade (RG), Carteira de órgão ou Conselho de Classe que tenha força de 
documento de identificação, Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), Certificado Militar, 
Carteira Nacional de Habilitação, expedida nos termos da Lei Federal nº. 9.503/97, ou Passaporte.
c) Para sua segurança, o candidato deverá levar no dia da prova o comprovante de inscrição.
4.1. Não serão aceitos protocolo, cópia dos documentos citados, ainda que autenticada, ou quaisquer outros 
documentos não constantes deste Edital, inclusive, carteira funcional de ordem pública ou privada.
4.2. Somente será admitido à sala ou local de prova o candidato que apresentar os documentos discriminados 
neste item e desde que permita, com clareza, a sua identificação.
4.3. O candidato que não apresentar o documento conforme o item 4, deste Capítulo, não fará a prova, 
sendo considerado ausente e eliminado do Concurso Público. 
5. Não será admitido na sala ou local de prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido 
para o seu início.
6. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do 
candidato, nem aplicação da prova fora do local, data e horário pré-estabelecidos. 
7. O candidato não poderá ausentar-se da sala ou local de prova sem o acompanhamento de um fiscal.
8. O candidato que, eventualmente, necessitar alterar algum dado cadastral, por erro de digitação constante 
no Edital de Convocação, deverá entregar a correção em formulário específico, devidamente datado e 
assinado, ao fiscal de sala. O candidato que queira fazer alguma reclamação ou sugestão deverá procurar a 
Sala de Coordenação no local em que estiver prestando a prova. 
8.1. O candidato que não solicitar a correção nos termos deste item deverá arcar, exclusivamente, com as 
conseqüências advindas de sua omissão.
9. Não haverá prorrogação do tempo previsto para a aplicação da prova em virtude de afastamento, por 
qualquer motivo, de candidato da sala ou local de prova. 
10. Em caso de necessidade de amamentação durante a prova objetiva, e tão somente nesse caso, a candidata 
deverá levar um acompanhante, maior de idade, devidamente comprovada, que ficará em local reservado 
para tal finalidade e será responsável pela guarda da criança. 
10.1. No momento da amamentação, a candidata deverá ser acompanhada por uma fiscal sem a presença 
do responsável pela criança. 
10.2. Não haverá compensação do tempo de amamentação à duração da prova da candidata. 
11. Excetuada a situação prevista no item 10 deste Capítulo, não será permitida a permanência de qualquer 
acompanhante nas dependências do local de realização de qualquer prova, podendo ocasionar, inclusive, a 
não participação do(a) candidato(a) no Concurso Público. 
12. Durante a realização da(s) prova(s), não será permitida qualquer espécie de consulta a códigos, 
livros, manuais, impressos, anotações ou outro tipo de pesquisa, utilização de material não fornecido pelo 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru, calculadoras, celulares ou qualquer outro meio, bem como uso 
de boné, gorro, chapéu e óculos de sol.
13. Será excluído do Concurso Público o candidato que: 
a) não comparecer à prova, ou qualquer das etapas, conforme convocação oficial (Diário Oficial do 
Município), seja qual for o motivo alegado; 
b) apresentar-se fora de local, data e horário estabelecidos no Edital de Convocação; 
c) não apresentar o documento de identificação conforme o previsto no item 4 deste Capítulo; 
d) ausentar-se, durante o processo, da sala ou local de prova sem o acompanhamento de um fiscal; 
e) for surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente ou por escrito, bem 
como fazendo uso de material não permitido para a realização da prova ou de qualquer tipo de equipamento 
eletrônico de comunicação; 
f) lançar meios ilícitos para a realização da prova;
g) não devolver ao fiscal, seguindo critérios estabelecidos neste Edital, qualquer material de aplicação e de 
correção da prova;
h) estiver portando arma, ainda que possua o respectivo porte;
i) durante o processo, não atender a uma das disposições estabelecidas neste Edital;
j) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos;
k) agir com incorreção ou descortesia para com qualquer membro da equipe encarregada da aplicação da 
prova.
l) ausentar-se do local da prova antes de decorrido o tempo mínimo de permanência.

DA PROVA OBJETIVA – 1ª ETAPA
14. A Prova Objetiva tem data prevista para sua realização em 19 DE MAIO DE 2013 (domingo) no 
período da tarde.
14.1. A confirmação oficial da data, horário e informação sobre o local para a realização da prova deverá 
ser acompanhada pelo candidato por meio de Edital de Convocação a ser publicado no Diário Oficial 
do Município – DOM e no site www.daebauru.sp.gov.br, não podendo ser alegada qualquer espécie de 
desconhecimento. 
14.2. Se eventualmente, por qualquer que seja o motivo, o nome do candidato não constar da relação 
divulgada, para consulta de inscrições deferidas e indeferidas, no site www.daebauru.sp.gov.br o 
candidato deverá entrar em contato com o Serviço de Recursos Humanos/Seção de Recrutamento, Seleção 
e Desenvolvimento de Pessoal, fone: (14)3235-6183, para verificar o ocorrido. 
14.2.1. Ocorrendo o caso constante deste item, poderá o candidato participar do Concurso Público e realizar 
a prova se apresentar o respectivo comprovante de pagamento, efetuado nos moldes previstos neste Edital, 
devendo, para tanto, preencher, no dia da prova, formulário específico. 
14.2.2. A inclusão de que trata este item será realizada de forma condicional, sujeita à posterior verificação 
da regularidade da referida inscrição. 
14.2.3. Constatada eventual irregularidade na inscrição, a inclusão do candidato será automaticamente 
cancelada, sem direito à reclamação, independentemente de qualquer formalidade, considerados nulos 
todos os atos dela decorrentes. 
14.3. O horário de início da prova será definido em cada sala, após os devidos esclarecimentos sobre sua 
aplicação. 
14.4. O candidato somente poderá retirar-se do local de aplicação da prova objetiva depois de transcorrida 
01 (uma) hora do início da aplicação da prova.
14.5. No ato da realização da prova objetiva, o candidato receberá a Folha de Respostas e o Caderno de 
Questões. 
14.5.1. O candidato deverá transcrever as respostas para a Folha de Respostas, com caneta esferográfica 
azul ou preta, bem como preencher e assinar nos campos apropriados. 
14.5.2. Os candidatos que não preencherem corretamente o Cartão Resposta, com caneta esferográfica azul 
ou preta, de acordo com as instruções constantes na Folha de Rosto da Prova Objetiva e com as informações 
transmitidas pelos fiscais de sala terão sua prova anulada.
14.5.3. A Folha de Respostas, cujo preenchimento é de responsabilidade do candidato, é o único documento 
válido para a correção e deverá ser entregue no final da prova ao fiscal de sala, juntamente com o caderno de 
questões, sendo expressamente vedada a retirada do caderno de questões do local de prova.
14.5.4. Não será computada questão com emenda ou rasura, ainda que legível, nem questão não respondida 
ou que contenha mais de uma resposta, mesmo que uma delas esteja correta. 
14.5.5. Na Folha de Respostas, não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às respostas 
ou à assinatura, sob pena de acarretar prejuízo ao desempenho do candidato. 
14.5.6. Em hipótese alguma, haverá substituição da Folha de Respostas por erro do candidato. 
14.5.7. Após o término do prazo previsto para a duração da prova, não será concedido tempo adicional para 
o candidato continuar respondendo questão ou procedendo à transcrição para a Folha de Respostas. 
14.5.8. Os (03) três últimos candidatos de cada sala, ao encerrarem suas provas objetiva e prática, não 
poderão se retirar até que o último candidato termine, ou que se esgote o tempo máximo da Prova, para 
acompanharem o procedimento de lacração do envelope com as provas.
14.5.9. O caderno de questões da prova objetiva será disponibilizado no site www.daebauru.sp.gov.br, a 
partir do 2º dia útil subseqüente ao da aplicação.
15. Da divulgação dos Resultados da Prova Objetiva e Prova Prática constarão apenas os candidatos 
aprovados para o cargo para o qual se inscreveu.

DA PROVA PRÁTICA – 2ª ETAPA
16. A convocação para a Prova Prática será publicada oportunamente no DOM, no site www.daebauru.
sp.gov.br, e acontecerá em data, turma e local pré-estabelecido, sendo de responsabilidade do candidato o 
acompanhamento, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.
17. Na ocasião da Prova Prática os candidatos deverão obrigatoriamente apresentar o original da C.N.H. 
(carteira nacional de habilitação) categoria D ou superior definitiva e válida com autorização para 
exercer atividade remunerada, não sendo aceita cópia do referido documento ainda que autenticado.
17.1. A apresentação de CNH em situação irregular (cassada ou suspensa pelo órgão de trânsito), bem como 
a não apresentação do documento implicará no impedimento do candidato realizar a Prova Prática, estando 
automaticamente eliminado do Concurso.
18. O candidato deverá, ainda, observar atentamente o disposto nos itens 1 a 13 do Capítulo VII – DA 
PRESTAÇÃO DAS PROVAS, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento. 
18.1. Nenhum candidato poderá retirar-se do local da prova prática sem autorização expressa do(s) 
responsável(is) pela aplicação. 
18.2. O candidato, ao terminar a prova, conforme o caso, entregará ao aplicador todo o seu material de 
exame. 
19. Para a prestação da prova prática, o candidato deverá observar atentamente os termos constantes do 
item 1.2. e subitens do Capítulo VI – Das Provas, do julgamento e habilitação.

CAPÍTULO VIII - DA PONTUAÇÃO FINAL, DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE E DA 
CLASSIFICAÇÃO FINAL 
1. A pontuação final do candidato será a somatória das notas obtidas nas Provas Objetiva e Prática.
2. Os candidatos aprovados serão classificados por ordem decrescente da pontuação final. 
2.1. Em caso de igualdade da pontuação final, serão aplicados, sucessivamente, os seguintes critérios de 
desempate ao candidato: 
a) com idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal nº 10.741/03, entre si e frente aos 
demais, sendo que será dada preferência ao de idade mais elevada;
 b) que obtiver maior pontuação na Prova Prática;
c) que obtiver maior pontuação nas questões de Conhecimentos Específicos;
d) que obtiver maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa
e) que obtiver maior pontuação nas questões de Matemática; 
f) mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos. 
3. Os candidatos classificados serão enumerados em duas listas, sendo uma geral (todos os candidatos 
aprovados) por cargo e outra especial (portadores de deficiência aprovados) por cargo, que serão publicadas 
no Diário Oficial de Bauru.
4. A Lista de Classificação Final Especial conterá somente os candidatos portadores de deficiência 
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considerados aptos para o exercício do cargo.
5. Não ocorrendo inscrição no Concurso Público ou aprovação de candidatos portadores de deficiência ou 
aptos na perícia médica, será elaborada somente a Lista de Classificação Final Geral.

CAPÍTULO IX - DOS RECURSOS 
1. O candidato poderá apresentar recurso quanto a cada fase do concurso no prazo de até 05 (cinco) dias 
úteis, contados a partir do dia seguinte da publicação do ato decorrido na imprensa oficial (Diário Oficial 
de Bauru).
2. O recurso deverá estar digitado, não sendo aceito recurso interposto por fac-símile, e-mail, telex, internet, 
telegrama ou outro meio que não o especificado neste Edital. 
3. O candidato que interpuser recurso em relação ao Concurso Público deverá utilizar o modelo constante 
no ANEXO III – MODELO DE RECURSO, apresentando-o devidamente fundamentado, na sede do 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru, na Seção de Expediente, Protocolo e Arquivo, Rua Padre João, 
11-25.
3.1. A pontuação relativa à(s) questão(ões) anulada(s) será atribuída a todos os candidatos presentes na 
prova objetiva. 
3.2. No caso de provimento do recurso interposto dentro das especificações, esse poderá, eventualmente, 
alterar a nota/classificação inicial obtida pelo candidato para uma nota/classificação superior ou inferior, ou 
ainda poderá ocorrer a desclassificação do candidato que não obtiver a nota mínima exigida para habilitação. 
3.3. A resposta ao recurso interposto será objeto de divulgação no Diário Oficial de Bauru.
3.4. No caso de recurso em pendência à época da realização de alguma das etapas do Concurso Público, o 
candidato poderá participar condicionalmente da etapa seguinte. 
4. Em caso de republicação de gabarito, caberá recurso administrativo apenas das questões eventualmente 
alteradas, observando-se o prazo preconizado pelo item 1 deste Capítulo.
5. Não caberá interposição de recurso requerendo a reconsideração de recurso indeferido interposto 
anteriormente.
6. Serão preliminarmente indeferidos os recursos:
a) cujo teor desrespeite a Comissão Examinadora;
b) que esteja em desacordo com as especificações contidas neste Capítulo;
c) sem fundamentação ou com fundamentação inconsistente ou incoerente;
d) que não esteja explícito o requerimento do candidato Recorrente.
7. Os recursos interpostos que não preencherem os requisitos necessários à sua admissibilidade nos termos 
preconizados neste Capítulo serão recebidos como Direito de Petição, conforme prescrito pela Constituição 
Federal de 1.988.

CAPÍTULO X - DO PROVIMENTO DO CARGO
1. O provimento do cargo obedecerá à ordem de classificação.
2. A convocação será feita através do Diário Oficial de Bauru que estabelecerá data, horário e local para a 
apresentação do candidato aprovado.
3. Perderá os direitos decorrentes do concurso o candidato que:
a) Não comparecer na data, horário e local estabelecidos na convocação;
b) Não aceitar as condições estabelecidas para exercício do cargo, pelo Departamento de Água e Esgoto 
de Bauru;
c) Recusar a nomeação (Será excluído do cadastro, sendo o fato formalizado em termo de  
desistência).
d) Não comprovar os requisitos estabelecidos no presente Edital.
4. A nomeação do candidato ficará condicionada à:
a) apresentação dos devidos documentos, observados os termos do item 2 do Capítulo XI – Das 
Disposições Finais;
b) possuir, na data da nomeação, todos os requisitos exigidos para o cargo, previstos na inscrição, bem 
como comprová-los através dos documentos exigidos pelo Departamento.
c) declaração de que não acumula remuneração proveniente de cargos públicos, conforme previsto na 
Constituição Federal de 1988;
d) outros documentos que o DAE julgar necessário;
e) Perícia Médica/Psicológica e avaliação física, de caráter eliminatório, para avaliação de sua saúde física 
e mental;
5. O não atendimento à convocação dentro do prazo estipulado ou a manifestação por escrito de desistência 
implicará a exclusão definitiva do candidato deste Concurso Público, sem qualquer alegação de direitos 
futuros.

CAPÍTULO XI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
1. A inscrição implicará na completa ciência e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas 
neste Edital e nas demais normas legais pertinentes, sobre as quais não poderá o candidato alegar qualquer 
espécie de desconhecimento.
2. Quando da nomeação, o candidato deverá entregar os documentos comprobatórios constantes no item 3 
do Capítulo II – Das Inscrições.
2.1. A inexatidão e/ou irregularidades nos documentos, mesmo que verificadas a qualquer tempo, em 
especial por ocasião da nomeação, acarretarão a nulidade da inscrição com todas as suas decorrências, sem 
prejuízo das demais medidas de ordem administrativa, cível ou criminal. 
2.2. O candidato que, na data da posse, não reunir todos os requisitos enumerados no item 3 do Capítulo 
II – Das Inscrições, perderá o direito à vaga, sem ter direito à restituição do valor da Taxa de Inscrição.
3. A aprovação e a classificação definitiva geram, para o candidato, apenas a expectativa de direito à 
nomeação. O DAE reserva-se o direito de proceder às nomeações em número que atendam ao interesse e 
as necessidades do serviço, de acordo com a disponibilidade orçamentária e até o número exato de vagas 
oferecidas no prazo de validade deste edital.  
4. O prazo de validade deste Concurso Público será de 02 (dois) anos, contados da data de sua homologação, 
podendo ser prorrogado, a critério da Administração, uma única vez e por igual período. 
5. Caberá ao Presidente do Departamento de Água e Esgoto de Bauru-DAE a homologação deste Concurso 
Público. 
6. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualizações ou retificações, enquanto não consumada a 
providência ou evento que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em Edital ou Aviso a ser 
publicado no Diário Oficial de Bauru - DOM e no site: www.daebauru.sp.gov.br.  
7. A legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste Edital e alterações posteriores não 
serão objetos de avaliação da(s) prova(s) neste Concurso Público. 

8. Em caso de alteração de algum dado cadastral durante o prazo de validade deste Concurso, o candidato 
aprovado deverá requerer a atualização junto ao DAE.
8.1. O DAE não se responsabiliza por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes de alteração de endereço 
e/ou telefones de contato e não atualizados durante o prazo de validade deste Concurso. 
9. O DAE não emitirá Declaração de Aprovação no Concurso Público, sendo a própria publicação no Diário 
Oficial do Município de Bauru – DOM documento hábil para fins de comprovação da aprovação. 
10. Todas as convocações, avisos e resultados oficiais, referentes à realização deste Concurso Público, serão 
publicados no Diário Oficial do Município de Bauru – DOM e divulgados no site www.daebauru.sp.gov.
br, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento. 
11. Sem prejuízo das sanções criminais cabíveis, a qualquer tempo, o Departamento de Água e Esgoto 
de Bauru – DAE poderá anular a inscrição, provas ou nomeação do candidato, verificadas falsidade de 
declarações e documentos ou ainda irregularidades no Certame. 
12. O candidato será considerado desistente e excluído do Concurso Público quando não comparecer às 
convocações nas datas estabelecidas ou manifestar sua desistência por escrito.
13. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria n° 122/2013.

Bauru, 19 de março de 2013.
GIASONE ALBUQUERQUE CANDIA 

PRESIDENTE 

ANEXO I – DAS ATRIBUIÇÕES
 (Descrição sumária)

MOTORISTA I: Compreende as tarefas que se destinam a conduzir e conservar veículos automotores, da 
frota do DAE, tais como caminhões, automóveis, peruas e utilitários, e veículos dotados de equipamentos 
especiais (hidrojat, munck, carretas, caminhão limpa-fossa, etc), transporte de produtos químicos (cloro 
e flúor) de acordo com as normas de trânsito e as instruções internas da empresa no uso principalmente 
do transporte de material e de pessoal, respectivamente, conforme o veículo utilizado. Auxiliar a carga e 
descarga de materiais. Cumprir normas e regulamentos internos. Trabalhar seguindo normas de segurança, 
higiene e qualidade do trabalho. Executar tarefas correlatas, conforme necessidade do trabalho, sob 
supervisão e orientação do superior imediato.

ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
PROVA OBJETIVA:
Língua Portuguesa: Leitura, compreensão, interpretação, gênero, objetivo e meio de circulação de 
textos diversos (destacando-se: bulas, provérbios, charges, receitas médicas e culinárias, notícias, tirinhas, 
cartuns, anúncios, reportagens, contos, fábulas...); Pontuação; Acentuação gráfica; Encontros vocálicos e 
consonantais; Divisão silábica; Sílaba tônica; Concordância verbal e nominal; Regência verbal e nominal; 
Classes de palavras (substantivo, adjetivo, artigo, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção, 
interjeição e numeral)  suas flexões, classificações e emprego. Uso do verbo. Sintaxe (estudo do sujeito, 
predicado, verbos transitivos, verbos intransitivos, objeto direto, objeto indireto). Frase, oração e período 
(simples e composto): termos principais da oração (classificações). Novo acordo ortográfico; Figuras de 
linguagem, Vozes Verbais, Uso da crase.
Matemática: Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Razão e proporção. Porcentagem. Regra 
de três simples e composta. Média aritmética simples e ponderada. Juros simples. Sistemas de medidas 
usuais. Noções de geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo. Resolução de situações-problema. 
Interpretações de tabelas e gráficos.
Conhecimentos Específicos: Conhecimentos básicos inerentes às atividades da função; Conhecimento 
sobre funcionamento, inspeção e manutenção diária, bem como, conservação de veículos automotores das 
diversas espécies compatíveis com a categoria exigida; Regras gerais de circulação e conduta; Legislação 
e Sinalização de Trânsito; Deveres e proibições; Infrações e penalidades; Direção defensiva/Prevenção de 
acidentes; Condição adversa; Colisão; Distância; Cruzamento; Ultrapassagem; Curvas; Rodovias; Placas 
(advertência, regulamentação, indicação de serviço auxiliar); Sinalização horizontal; Noções básicas de 
mecânica de autos; Noções básicas de primeiros socorros; Noções de radiocomunicação em veículos 
Lei Federal nº. 9503/97 – Código de Trânsito Brasileiro e suas atualizações; Condução de Veículos em 
via pública; Manobras internas e externas; Conhecimentos sobre instrumentos do painel de comando; 
Conservação e preservação do meio ambiente; Noções de Segurança e de prevenção de acidentes no 
trabalho; Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs); Ética profissional; Conhecimentos teóricos 
e práticos relativos à área de atuação, conforme descrição do cargo (Anexo I).

PROVA PRÁTICA: Consistirá na execução de tarefas típicas do cargo como verificação de componentes, 
procedimentos de segurança do veículo; Desempenho na condução, envolvendo uma situação real 
de percurso, manobras e estacionamento, baseada nas atribuições do cargo (Anexo I) e conhecimentos 
específicos do cargo (Anexo II), para demonstração de conhecimentos e habilidades no domínio com o 
veículo, de forma condizente com os conhecimentos exigidos para o desenvolvimento das funções. 

ANEXO III – MODELO DE RECURSO
à Comissão de Concurso para o cargo de MOTORISTA I
_______________________________, candidato(a) inscrito(a) no CONCURSO PÚBLICO PARA 
PROVIMENTO DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, com o 
número de inscrição  ____________________, portador(a) do documento de identificação (R.G.) número 
____________________________, residente à R./Av. ___________________________________, n.º 
__________, Bairro: _____________________, vem apresentar recurso referente: 
_____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________. 
 Embasamento: _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________.
 Nestes termos,
 Pede deferimento.
 Bauru, ___ de ____________ de 2013.

Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:
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ANEXO IV – MODELO DE REQUERIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE
CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA REALIZAÇÃO DE PROVAS

à Comissão de Concurso para o cargo de MOTORISTA I
_______________________________, candidato(a) inscrito(a) no CONCURSO PÚBLICO PARA 
PROVIMENTO DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, com o 
número de inscrição  ________________________, portador(a) do documento de identificação (R.G.) 
número _________________________, solicito condições especiais para fazer a prova, conforme o 
especificado abaixo:
_____________________________________________________________________________________
________________. 
 Em anexo: Laudo médico (original ou cópia autenticada), conforme CAPÍTULO IV – DAS 
CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA PROVA, item 1, e subitens, do Edital 009/2013 - 
DAE.
 Nestes termos,
 Pede deferimento.
 Bauru, ___ de ____________ de 2013.

Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:

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

à Comissão de Concurso para o cargo de MOTORISTA I.
_______________________________, candidato(a) inscrito(a) no CONCURSO PÚBLICO PARA 
PROVIMENTO DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, com o 
número de inscrição  _________________________, portador(a) do documento de identificação (R.G.) 
número ____________________________, solicito que minha inscrição seja efetivada como candidato 
portador de necessidades especiais de acordo com o Capítulo V do Edital 009/2013.
Descrição da Deficiência:
_____________________________________________________________________________________
_______________________. 
 Em anexo: Laudo médico (original ou cópia autenticada), conforme Capítulo V - DA 
PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS, item 8, e 
subitens, do Edital 009/2013- DAE.
 Nestes termos,
 Pede deferimento.
 Bauru, ___ de ____________ de 2013.

Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:

ANEXO VI
LAUDO MÉDICO SOBRE A PESSOA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS

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

C4 - ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores.
C5 – visão monocular (Súmula nº. 377, do STJ).
D – Deficiência Mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação 
antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como:
D1 – comunicação
D2 - cuidado pessoal
D3 - habilidades sociais

D4 – utilização dos recursos da comunidade
D5 – saúde e segurança
D6 – habilidades acadêmicas
D7 – lazer
D8 – trabalho
E - Deficiência múltipla: associação de duas ou mais deficiências.
F – Reabilitação pela Previdência Social (anexar declaração do INSS).
Local e data:____________________________________________________
Nome do médico/CRM:___________________________________________
Endereço para contato:___________________________________________
Assinatura e carimbo:____________________________________________

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU
EDITAL Nº. 010/2013 - CONCURSO PÚBLICO

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

CAPÍTULO I - DO CARGO, DAS VAGAS, DOS VENCIMENTOS, DA ESCOLARIDADE/PRÉ-
REQUISITOS E DA JORNADA DE TRABALHO:
1. Este concurso destina-se ao provimento de cargos atualmente vagos, que vierem a ocorrer ou forem 
criados dentro do prazo de validade previsto no Edital.
2. O cargo, número de vagas, vencimentos e jornada de trabalho são os estabelecidos a seguir:
•	 Cargo: TÉCNICO DE CONTABILIDADE
•	 Número de Vagas: 01 (uma)
•	 Vencimentos (base mês 02/2013): R$1.274,94, sendo: Referência 13A - R$ 783,29; 
Produtividade 50% da referência – R$ 391,65 (pagamento sujeito ao cumprimento dos critérios estabelecidos 
na Resolução nº. 037 de 07/10/1996) e Vantagem Pessoal referente a Lei 6.211/2012: R$ 100,00.
•	 Jornada de Trabalho: 40 (quarenta) horas semanais, sendo que o candidato nomeado cumprirá 
dentro do horário estabelecido pelo D.A.E.
3. Requisitos:Ensino Médio Completo e Curso Técnico Profissionalizante em Contabilidade ou de 
Bacharel em Ciências Contábeis; Registro Regular no Conselho Regional de Contabilidade CRC). 
4. As atribuições a serem exercidas pelo candidato admitido encontram-se no ANEXO I – Das Atribuições 
(descrição sumária do cargo).
5. A nomeação e o exercício do cargo serão regidos pelo regime Estatutário, estando o candidato empossado 
subordinado ao Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Bauru (Lei Municipal nº 1574/71 e 
alterações posteriores), ao Regime Jurídico Único do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal 
nº 3373/1991 e alterações posteriores) e ao Regime Disciplinar do Servidor Público Municipal de Bauru 
(Lei Municipal nº 3781/1994 e alterações posteriores) e demais legislações inerentes aos Servidores 
Públicos Municipais.
6. Após investido no cargo, fará jus ao recebimento do Vale-compra no valor de R$ 245,00 (duzentos e 
quarenta e cinco reais) e outros benefícios instituídos por lei.

CAPÍTULO II - DAS INSCRIÇÕES: 
1. A inscrição deverá ser efetuada das 10 horas do dia 17/04/2013 às 16 horas de 26/04/2013, 
EXCLUSIVAMENTE pela internet, através do site www.daebauru.sp.gov.br na área CONCURSOS 
PÚBLICOS NO DAE.  
1.1. Não será permitida inscrição por meio bancário, pelos Correios, fac-símile, condicional ou fora do 
prazo estabelecido.
1.2. O candidato que não tiver acesso próprio à internet poderá efetivar a sua inscrição por meio de serviços 
públicos como o Programa Acessa São Paulo que disponibilizam acesso gratuito em dois postos na cidade 
de Bauru localizados na Rua Amazonas, nº. 1-41, Jd. Coralina e no Posto do Poupatempo (E-poupatempo), 
situado à Rua Inconfidência, esquina com a Av. Nações Unidas. Para utilizar o equipamento o candidato 
deve realizar um cadastro apresentando o RG. Os programas são gratuitos e permitidos a todo cidadão.
2. A inscrição implicará na completa ciência e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste 
Edital, sobre as quais o candidato não poderá alegar qualquer espécie de desconhecimento. 
3. Para se inscrever, o candidato deverá estar ciente de que sua posse ficará condicionada ao preenchimento 
das condições essenciais ao cargo abaixo descritas: 
a) ser brasileiro, nato ou naturalizado, ou gozar das prerrogativas previstas no art. 12 da Constituição 
Federal e demais disposições de lei, no caso de estrangeiros; 
b) ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos; 
c) quando do sexo masculino, estar em dia com as obrigações militares; 
d) ser eleitor e estar quite com a Justiça Eleitoral; 
e) estar com o CPF regularizado; 
f) possuir os requisitos exigidos para o exercício do cargo, bem como os documentos comprobatórios dos 
requisitos constantes do item 3 do CAPÍTULO I deste edital (Diploma, Certificado ou Declaração de 
Conclusão do Ensino Médio e Conclusão do Curso de Técnico em Contabilidade ou de bacharel em 
Ciências Contábeis, emitidos por estabelecimento de Ensino Oficial ou Particular, devidamente registrado 
no órgão competente) e demais documentos comprobatórios necessários à investidura do cargo conforme 
Capítulo X deste Edital. 
g) não registrar antecedentes criminais; achando-se em pleno exercício de seus direitos civis e políticos; 
h) ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, comprovadas por avaliação médica/
psicológica – pré-admissional;
i) residir no Município de Bauru/SP ou em localidade próxima, nos termos das Leis Municipais nº. 3.781/94 
(Artigo 14, Inciso XII) e nº. 5.805/09.
j) não ter sido demitido ou exonerado do serviço público federal, estadual ou municipal, em consequência 
de processo administrativo ou a bem do serviço público, bem como não ter sido demitido por justa causa de 
emprego público de autarquia, fundação, empresa pública, ou sociedade de economia mista, instituída por 
órgãos da administração federal, estadual ou municipal.
4. Após preencher o formulário de inscrição do cargo que pretende concorrer, o candidato deverá 
providenciar a impressão do boleto bancário referente à taxa de inscrição, no valor de R$ 30,00 (trinta 



30 DIÁRIO OFICIAL DE BAURU QUINTA, 04 DE ABRIL DE 2.013

reais), devendo efetuar o pagamento, somente em dinheiro, em qualquer agência bancária da Caixa 
Econômica Federal (CEF) ou lotéricas.
4.1. Não será aceito pagamento da taxa de inscrição por depósito em caixa eletrônico, pelos Correios, fac-
símile, transferência eletrônica, DOC, DOC-eletrônico, ordem de pagamento ou depósito comum em  conta  
corrente, agendamento, condicional  ou fora do período de inscrição (das 10 horas do dia 17/04/2013 às 16 
horas de 26/04/2013) ou por qualquer outro meio que não os especificados neste Edital. 
4.2. O não atendimento aos procedimentos estabelecidos nos itens anteriores implicará o cancelamento da 
inscrição do candidato, verificada a irregularidade a qualquer tempo. 
4.3. Para o pagamento da taxa de inscrição, somente poderá ser utilizado o boleto bancário gerado no ato da 
inscrição, até a data-limite do encerramento das inscrições. Atenção para o horário bancário. 
4.4. A efetivação da inscrição ocorrerá após a confirmação, pelo banco, do pagamento do boleto referente à 
taxa. A pesquisa para acompanhar a situação da inscrição poderá ser feita no site: www.daebauru.sp.gov.
br, na página do Concurso Público, a partir do 5º (quinto) dia útil após o encerramento do período de 
inscrições. Caso seja detectada a falta de informação, o candidato deverá entrar em contato com o DAE – 
Serviço de Recursos Humanos/Seção de Recrutamento, Seleção e Desenvolvimento de Pessoal – fone: (14) 
3235-6183, para verificação do ocorrido.
4.5. O Departamento de Água e Esgoto de Bauru não se responsabiliza por solicitação de inscrição – via 
internet – não recebida por motivos de ordem técnica, falhas de comunicação, bem como outros fatores que 
impossibilitem a correta transmissão de dados do candidato.
4.6. Não haverá devolução da importância paga, ainda que efetuada a mais ou em duplicidade, nem isenção 
total ou parcial de pagamento do valor da taxa de inscrição, seja qual for o motivo alegado, exceto no caso 
previsto no Capitulo III.
5. A devolução da importância paga somente ocorrerá se o Concurso Público não se realizar.
6. O candidato será responsável por qualquer erro, omissão e pelas informações prestadas na ficha de 
inscrição. 
6.1. O candidato que prestar declaração falsa, inexata ou, ainda, que não satisfaça todas as condições 
estabelecidas neste Edital, terá sua inscrição cancelada e, em conseqüência, anulados todos os atos dela 
decorrentes, mesmo que aprovado e que o fato seja constatado posteriormente. 
7. As informações prestadas na ficha de inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, cabendo ao 
DAE o direito de excluir do Concurso Público aquele que preenchê-la com dados incorretos ou que prestar 
informações inverídicas, ainda que o fato seja constatado posteriormente. 
8. No ato da inscrição, não serão solicitados os documentos comprobatórios constantes no item 3 deste 
Capítulo II.
9. As informações complementares referentes à inscrição poderão ser obtidas no site: www.daebauru.
sp.gov.br. 
10. Para inscrever-se, o candidato deverá: 
a) acessar o site www.daebauru.sp.gov.br, durante o período de inscrição (das 10 horas do dia 17/04/2013 
às 16 horas de 26/04/2013); 
b) localizar no site o “link” correlato ao Concurso Público; 
c) ler, na íntegra, o respectivo Edital;
d) selecionar o cargo desejado e preencher total e corretamente a ficha de inscrição;
e) transmitir os dados da inscrição; 
f) imprimir o boleto bancário; 
g) efetuar o pagamento da taxa de inscrição, de acordo com o item 4. deste Capítulo, até a data-limite para 
encerramento das inscrições (26/04/2013) - Atenção para o horário bancário.

CAPÍTULO III - DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO:
1. Nos casos amparados pela Lei Municipal nº. 4.385/99, alterada pela Lei nº. 5.340 de 16 de março de 
2006, ficarão isentos do recolhimento da taxa de inscrição, os candidatos que comprovarem DOAÇÃO 
DE SANGUE, no corrente ano (2013), em hospitais públicos e/ou privados do Município de Bauru.
2. O candidato que se enquadrar neste Capítulo, para inscrever-se deverá:
a) acessar o site www.daebauru.sp.gov.br, durante o período de inscrição (das 10 horas do dia 17/04/2013 
às 16 horas de 26/04/2013); 
b) localizar no site o “link” correlato ao Concurso Público; 
c) ler, na íntegra, o respectivo Edital;
d) selecionar o cargo desejado e preencher total e corretamente a ficha de inscrição; 
e) transmitir os dados da inscrição; 
f) imprimir o boleto bancário; 
g) Anexar ao boleto bancário/comprovante de inscrição, cópia do documento que comprove DOAÇÃO 
DE SANGUE, no corrente ano (2013), em hospitais públicos e/ou privados do Município de Bauru, 
acompanhado do documento original para conferência, dirigindo-se ao Departamento de Água e Esgoto/
Seção de Protocolo, sito à Rua: Padre João, 11-25, no horário das 9:00 às 17:00 horas, até a data-limite 
para encerramento das inscrições (26/04/2013).

CAPÍTULO IV – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA PROVA:
1. O candidato que necessitar de condições especiais para prestação das provas deverá apresentar durante 
o período de inscrições, na Sede do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, sito à Rua Padre João, 
11-25, na Seção de Protocolo, endereçado a Comissão Examinadora do referido Concurso, requerimento 
conforme modelo previsto no ANEXO IV deste edital, detalhando as condições especiais de que 
necessita, como por exemplo: prova ampliada, auxílio para leitura da prova, sala de fácil acesso, ou outras 
condições as quais deverão estar claramente descritas no pedido.
1.1. A solicitação da condição especial para prestar a prova deverá vir acompanhada de Laudo Médico, 
onde conste a Classificação Internacional de Doença – CID da doença que acomete o candidato, bem como 
a justificativa de necessidade da condição pleiteada pelo candidato.
1.2. O candidato que não o fizer, durante o período de inscrição e conforme o estabelecido nos itens 1 e 1.1., 
não terá sua prova especial preparada ou as condições especiais providenciadas.
1.3. O atendimento às condições especiais pleiteadas ficará sujeito à análise da razoabilidade do solicitado.
1.4. O candidato portador de necessidades especiais deverá, ainda, observar o Capítulo V – Da Participação 
de candidato portador de necessidades especiais.

CAPÍTULO V – DA PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATO PORTADOR DE NECESSIDADES 
ESPECIAIS 
1. Candidatos portadores de necessidades especiais que pretendem fazer uso das prerrogativas que 
lhes são facultadas no inciso VIII do artigo 37 da Constituição Federal, na Lei Federal nº. 7.853/89, no 

Decreto Federal nº. 3.298/99, na Lei Complementar Estadual nº. 683/92 e na Lei Municipal nº. 5.215/04 é 
assegurado o direito de inscrição para o cargo em Concurso Público, cujas atribuições sejam compatíveis 
com a deficiência de que são portadoras.
2. Em cumprimento a legislação Federal, Estadual e Municipal, ser-lhes-á reservado o percentual de 5% 
(cinco por cento) das vagas existentes, as que vierem a surgir ou forem criadas no prazo de validade do 
Concurso, para o Cargo regulado pelo presente Edital.
3. O candidato portador de necessidades especiais, antes de se inscrever, deverá verificar se as atribuições 
do cargo, especificadas no ANEXO I – DAS ATRIBUIÇÕES (descrição sumária) deste edital, são 
compatíveis com a deficiência de que é portador.
4. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no artigo 
4º do Decreto Federal nº. 3.298/99 e suas alterações, na Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça e na 
Lei Municipal nº. 5.215/04.
5. O candidato portador de deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no artigo 40 do Decreto 
Federal nº. 3.298/99, participará do Concurso em igualdade de condições com os demais candidatos, no 
que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de 
aplicação das provas.
6. O candidato deverá obrigatoriamente especificar e indicar, na ficha de inscrição, o tipo de deficiência de 
que é portador, observado o disposto no item 4 deste Capítulo.
7. O portador de deficiência, quando da inscrição, deverá obrigatoriamente observar o procedimento a ser 
cumprido, conforme descrito no item 8 deste Capítulo.
8. O candidato portador de deficiência, após especificá-la no Formulário de Inscrição preenchido via 
internet nos termos indicados no Capítulo II, para efetivar sua inscrição, deverá apresentar durante o 
período de inscrições, na Sede do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, sito à Rua Padre João, 11-
25, na Seção de Protocolo, endereçado a Comissão Examinadora do referido Concurso, para o Serviço de 
Recursos Humanos do Departamento de Água e Esgoto de Bauru:
8.1. Requerimento com a qualificação completa do candidato, com a indicação do cargo a que está 
concorrendo no Concurso Público, conforme modelo previsto no ANEXO V, e também;
8.2. Laudo médico (original ou cópia autenticada) expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses antes 
do término do período designado para as inscrições, atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, 
com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, bem 
como a provável causa da deficiência que lhe acomete, inclusive, para assegurar previsão de adaptação de 
sua prova, informando ainda o nome do candidato, seu documento de identidade (RG), número do CPF, 
conforme modelo do ANEXO VI.
8.2.1. O Laudo Médico para os fins acima indicados deverá constar expressamente que a deficiência se 
enquadra na previsão do artigo 4º e seus incisos do Decreto nº. 3.298/99 e alterações posteriores.
8.3. O candidato que não atender ao estabelecido no item 8 e subitens 8.1, 8.2 e 8.2.1, durante o período 
de inscrição e conforme o estabelecido neste item, não será considerado portador de deficiência, seja qual 
for o motivo alegado.
9. Além do já determinado, o candidato com deficiência deverá declarar, quando da inscrição, se deseja 
concorrer às vagas reservadas aos candidatos com deficiência, no campo destinado para tanto.
10. O candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme as instruções constantes neste 
Capítulo, não poderá impetrar recurso administrativo em favor de sua condição.
11. O candidato com deficiência, se classificado na forma estabelecida por este Edital, além de figurar na 
lista de classificação geral, terá seu nome constante da lista específica de deficientes.
12. Os candidatos constantes da lista especial (portadores de deficiência) serão convocados pelo DAE para 
perícia médica, com a finalidade de avaliação a ser realizada pelos médicos oficiais do Município de Bauru, 
para verificar se a deficiência declarada no ato da inscrição se enquadra na previsão do artigo 4º, do Decreto 
Federal nº. 3.298/99 e suas alterações e da Súmula 377 do STJ, assim como se há compatibilidade ou não 
da deficiência com as atribuições do Cargo a ser ocupado, nos termos dos artigos 37 e 43 da referida norma, 
observadas as seguintes disposições:
12.1. A avaliação de que trata este item terá caráter terminativo.
12.2. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do 
candidato com deficiência à avaliação tratada no item 12.
12.3. Será eliminado do Concurso o candidato que tiver deficiência considerada incompatível com as 
atribuições do cargo.
12.4. Será excluído da Lista Especial (portadores de deficiência) o candidato que não tiver configurada a 
deficiência declarada ou não comparecer na perícia médica, passando a figurar somente na Lista Geral, caso 
obtenha a pontuação necessária para tanto.
12.5. Será excluído da Lista Especial (portadores de deficiência) o candidato que, por ocasião da perícia 
médica, não apresentar a documentação original comprobatória da condição, estabelecida no item 8 deste 
Capítulo, passando a figurar somente na Lista Geral, caso obtenha a pontuação necessária para tanto.
13. As vagas reservadas que não forem providas por falta de candidatos com deficiência ou por reprovação 
no Concurso ou na perícia médica, esgotada a listagem especial, serão preenchidas pelos demais candidatos 
com estrita observância à ordem classificatória.
14. A não observância, pelo candidato, de qualquer das disposições deste Capítulo, implicará a perda do 
direito a ser nomeado para as vagas reservadas aos candidatos com deficiência.
15. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para este Concurso Público e não será devolvido 
ao candidato.
16. Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de 
restrição funcional, e/ou de aposentadoria por invalidez.
17. Contra a decisão que indeferir a solicitação de inscrição como deficiente caberá recurso, devidamente 
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1º (primeiro) 
dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial do Município disponível no site: www.bauru.
sp.gov.br.

CAPÍTULO VI - DA PROVA, DO JULGAMENTO E HABILITAÇÃO.
1. O Concurso Público regulado pelo presente Edital será composto por uma Prova Objetiva, nos termos 
abaixo descritos:
1.1. PROVA OBJETIVA: será constituída por 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, distribuídas 
pelos seguintes componentes:
a) Língua Portuguesa: 10 (dez) questões;
b) Matemática: 10 (dez) questões;
c) Informática: 05 (cinco) questões;
c) Conhecimentos Específicos: 25 (vinte e cinco) questões;
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1.1.1. A prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, visa avaliar o grau de conhecimento 
teórico do candidato, necessário ao desempenho do cargo público. Essa prova terá duração de 03 (três) 
horas e será composta de questões de múltipla escolha, com 04 (quatro) alternativas cada uma, de acordo 
com o conteúdo programático constante do ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO.
1.1.2. A prova objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, atribuindo-se 2,0 (dois) 
pontos a cada questão correta.
1.1.3. Será considerado habilitado o candidato que obtiver: mínimo de 60% (sessenta por cento) de 
acertos na prova e não zerar em nenhum dos componentes da prova conforme item 1.1 deste Capítulo 
(Língua Portuguesa, Matemática, Informática e Conhecimentos Específicos).
1.1.4. O candidato não habilitado será excluído do Concurso Público.

CAPÍTULO VII - DA PRESTAÇÃO DA PROVA
1. A prova será realizada na cidade de Bauru. 
2. O candidato somente poderá realizar a prova na data, horário e local constantes do respectivo Edital de 
Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru.
3. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações na imprensa oficial, não 
podendo alegar desconhecimento ou justificar sua ausência ou atraso na realização das provas.
4. O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova, constante do Edital de Convocação, 
com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para seu início, munido de: 
a) caneta esferográfica azul ou preta, lápis e borracha; 
b) original de um dos seguintes documentos de identificação e dentro do prazo de validade, conforme 
o caso: Cédula de Identidade (RG), Carteira de órgão ou Conselho de Classe que tenha força de 
documento de identificação, Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), Certificado Militar, 
Carteira Nacional de Habilitação, expedida nos termos da Lei Federal nº. 9.503/97, ou Passaporte.
c) Para sua segurança, o candidato deverá levar no dia da prova o comprovante de inscrição.
4.1. Não serão aceitos protocolo, cópia dos documentos citados, ainda que autenticada, ou quaisquer outros 
documentos não constantes deste Edital, inclusive, carteira funcional de ordem pública ou privada.
4.2. Somente será admitido à sala ou local de prova o candidato que apresentar os documentos discriminados 
neste item e desde que permita, com clareza, a sua identificação.
4.3. O candidato que não apresentar o documento conforme o item 4, deste Capítulo, não fará a prova, 
sendo considerado ausente e eliminado do Concurso Público. 
5. Não será admitido na sala ou local de prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido 
para o seu início.
6. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do 
candidato, nem aplicação da prova fora do local, data e horário pré-estabelecidos. 
7. O candidato não poderá ausentar-se da sala ou local de prova sem o acompanhamento de um fiscal.
8. O candidato que, eventualmente, necessitar alterar algum dado cadastral, por erro de digitação constante 
no Edital de Convocação, deverá entregar a correção em formulário específico, devidamente datado e 
assinado, ao fiscal de sala. O candidato que queira fazer alguma reclamação ou sugestão deverá procurar a 
Sala de Coordenação no local em que estiver prestando a prova. 
8.1. O candidato que não solicitar a correção nos termos deste item deverá arcar, exclusivamente, com as 
conseqüências advindas de sua omissão.
9. Não haverá prorrogação do tempo previsto para a aplicação da prova em virtude de afastamento, por 
qualquer motivo, de candidato da sala ou local de prova. 
10. Em caso de necessidade de amamentação durante a prova objetiva, e tão somente nesse caso, a candidata 
deverá levar um acompanhante, maior de idade, devidamente comprovada, que ficará em local reservado 
para tal finalidade e será responsável pela guarda da criança. 
10.1. No momento da amamentação, a candidata deverá ser acompanhada por uma fiscal sem a presença 
do responsável pela criança. 
10.2. Não haverá compensação do tempo de amamentação à duração da prova da candidata. 
11. Excetuada a situação prevista no item 10 deste Capítulo, não será permitida a permanência de qualquer 
acompanhante nas dependências do local de realização de qualquer prova, podendo ocasionar, inclusive, a 
não participação do(a) candidato(a) no Concurso Público. 
12. Durante a realização da(s) prova(s), não será permitida qualquer espécie de consulta a códigos, 
livros, manuais, impressos, anotações ou outro tipo de pesquisa, utilização de material não fornecido pelo 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru, calculadoras, celulares ou qualquer outro meio, bem como uso 
de boné, gorro, chapéu e óculos de sol.
13. Será excluído do Concurso Público o candidato que: 
a) não comparecer à prova, ou qualquer das etapas, conforme convocação oficial (Diário Oficial do 
Município), seja qual for o motivo alegado; 
b) apresentar-se fora de local, data e horário estabelecidos no Edital de Convocação; 
c) não apresentar o documento de identificação conforme o previsto no item 4 deste Capítulo; 
d) ausentar-se, durante o processo, da sala ou local de prova sem o acompanhamento de um fiscal; 
e) for surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente ou por escrito, bem 
como fazendo uso de material não permitido para a realização da prova ou de qualquer tipo de equipamento 
eletrônico de comunicação; 
f) lançar meios ilícitos para a realização da prova;
g) não devolver ao fiscal, seguindo critérios estabelecidos neste Edital, qualquer material de aplicação e de 
correção da prova;
h) estiver portando arma, ainda que possua o respectivo porte;
i) durante o processo, não atender a uma das disposições estabelecidas neste Edital;
j) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos;
k) agir com incorreção ou descortesia para com qualquer membro da equipe encarregada da aplicação da 
prova.
l) ausentar-se do local da prova antes de decorrido o tempo mínimo de permanência.

DA PROVA OBJETIVA
14. A Prova Objetiva tem data prevista para sua realização em 19 DE MAIO DE 2013 (domingo) no 
período da manhã.
14.1. A confirmação oficial da data, horário e informação sobre o local para a realização da prova deverá 
ser acompanhada pelo candidato por meio de Edital de Convocação a ser publicado no Diário Oficial 
do Município – DOM e no site www.daebauru.sp.gov.br, não podendo ser alegada qualquer espécie de 
desconhecimento. 
14.2. Se eventualmente, por qualquer que seja o motivo, o nome do candidato não constar da relação 

divulgada, para consulta de inscrições deferidas e indeferidas, no site www.daebauru.sp.gov.br o 
candidato deverá entrar em contato com o Serviço de Recursos Humanos/Seção de Recrutamento, Seleção 
e Desenvolvimento de Pessoal, fone: (14)3235-6183, para verificar o ocorrido. 
14.2.1. Ocorrendo o caso constante deste item, poderá o candidato participar do Concurso Público e realizar 
a prova se apresentar o respectivo comprovante de pagamento, efetuado nos moldes previstos neste Edital, 
devendo, para tanto, preencher, no dia da prova, formulário específico. 
14.2.2. A inclusão de que trata este item será realizada de forma condicional, sujeita à posterior verificação 
da regularidade da referida inscrição. 
14.2.3. Constatada eventual irregularidade na inscrição, a inclusão do candidato será automaticamente 
cancelada, sem direito à reclamação, independentemente de qualquer formalidade, considerados nulos 
todos os atos dela decorrentes. 
14.3. O horário de início da prova será definido em cada sala, após os devidos esclarecimentos sobre sua 
aplicação. 
14.4. O candidato somente poderá retirar-se do local de aplicação da prova objetiva depois de transcorrida 
01 (uma) hora do início da aplicação da prova.
14.5. No ato da realização da prova objetiva, o candidato receberá a Folha de Respostas e o Caderno de 
Questões. 
14.5.1. O candidato deverá transcrever as respostas para a Folha de Respostas, com caneta esferográfica 
azul ou preta, bem como preencher e assinar nos campos apropriados. 
14.5.2. Os candidatos que não preencherem corretamente o Cartão Resposta, com caneta esferográfica azul 
ou preta, de acordo com as instruções constantes na Folha de Rosto da Prova Objetiva e com as informações 
transmitidas pelos fiscais de sala terão sua prova anulada.
14.5.3. A Folha de Respostas, cujo preenchimento é de responsabilidade do candidato, é o único documento 
válido para a correção e deverá ser entregue no final da prova ao fiscal de sala, juntamente com o caderno de 
questões, sendo expressamente vedada a retirada do caderno de questões do local de prova.
14.5.4. Não será computada questão com emenda ou rasura, ainda que legível, nem questão não respondida 
ou que contenha mais de uma resposta, mesmo que uma delas esteja correta. 
14.5.5. Na Folha de Respostas, não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às respostas 
ou à assinatura, sob pena de acarretar prejuízo ao desempenho do candidato. 
14.5.6. Em hipótese alguma, haverá substituição da Folha de Respostas por erro do candidato. 
14.5.7. Após o término do prazo previsto para a duração da prova, não será concedido tempo adicional para 
o candidato continuar respondendo questão ou procedendo à transcrição para a Folha de Respostas. 
14.5.8. Os (03) três últimos candidatos de cada sala, ao encerrarem suas provas, não poderão se retirar 
até que o último candidato termine, ou que se esgote o tempo máximo da Prova, para acompanharem o 
procedimento de lacração do envelope com as provas.
14.5.9. O caderno de questões da prova objetiva será disponibilizado no site www.daebauru.sp.gov.br, a 
partir do 2º dia útil subseqüente ao da aplicação.

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

CAPÍTULO VIII - DA PONTUAÇÃO FINAL, DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE E DA 
CLASSIFICAÇÃO FINAL 
1. A pontuação final do candidato será a nota obtida na prova objetiva.
2. Os candidatos aprovados serão classificados por ordem decrescente da pontuação final. 
2.1. Em caso de igualdade da pontuação final, serão aplicados, sucessivamente, os seguintes critérios de 
desempate ao candidato: 
a) com idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal nº 10.741/03, entre si e frente aos 
demais, sendo que será dada preferência ao de idade mais elevada;
b) que obtiver maior pontuação nas questões de Conhecimentos Específicos;
c) que obtiver maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa
d) que obtiver maior pontuação nas questões de Matemática; 
e) que obtiver maior pontuação nas questões de Informática;
f) mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos. 
3. Os candidatos classificados serão enumerados em duas listas, sendo uma geral (todos os candidatos 
aprovados) por cargo e outra especial (portadores de deficiência aprovados) por cargo, que serão publicadas 
no Diário Oficial de Bauru.
4. A Lista de Classificação Final Especial conterá somente os candidatos portadores de deficiência 
considerados aptos para o exercício do cargo.
5. Não ocorrendo inscrição no Concurso Público ou aprovação de candidatos portadores de deficiência ou 
aptos na perícia médica, será elaborada somente a Lista de Classificação Final Geral.

CAPÍTULO IX - DOS RECURSOS 
1. O candidato poderá apresentar recurso quanto a cada fase do concurso no prazo de até 05 (cinco) dias 
úteis, contados a partir do dia seguinte da publicação do ato decorrido na imprensa oficial (Diário Oficial 
de Bauru).
2. O recurso deverá estar digitado, não sendo aceito recurso interposto por fac-símile, e-mail, telex, internet, 
telegrama ou outro meio que não o especificado neste Edital. 
3. O candidato que interpuser recurso em relação ao Concurso Público deverá utilizar o modelo constante 
no ANEXO III – MODELO DE RECURSO, apresentando-o devidamente fundamentado, na sede do 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru, na Seção de Expediente, Protocolo e Arquivo, Rua Padre João, 
11-25.
3.1. A pontuação relativa à(s) questão(ões) anulada(s) será atribuída a todos os candidatos presentes na 
prova objetiva. 
3.2. No caso de provimento do recurso interposto dentro das especificações, esse poderá, eventualmente, 
alterar a nota/classificação inicial obtida pelo candidato para uma nota/classificação superior ou inferior, ou 
ainda poderá ocorrer a desclassificação do candidato que não obtiver a nota mínima exigida para habilitação. 
3.3. A resposta ao recurso interposto será objeto de divulgação no Diário Oficial de Bauru.
3.4. No caso de recurso em pendência à época da realização de alguma das etapas do Concurso Público, o 
candidato poderá participar condicionalmente da etapa seguinte. 
4. Em caso de republicação de gabarito, caberá recurso administrativo apenas das questões eventualmente 
alteradas, observando-se o prazo preconizado pelo item 1 deste Capítulo.
5. Não caberá interposição de recurso requerendo a reconsideração de recurso indeferido interposto 
anteriormente.
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6. Serão preliminarmente indeferidos os recursos:
a) cujo teor desrespeite a Comissão Examinadora;
b) que esteja em desacordo com as especificações contidas neste Capítulo;
c) sem fundamentação ou com fundamentação inconsistente ou incoerente;
d) que não esteja explícito o requerimento do candidato Recorrente.
7. Os recursos interpostos que não preencherem os requisitos necessários à sua admissibilidade nos termos 
preconizados neste Capítulo serão recebidos como Direito de Petição, conforme prescrito pela Constituição 
Federal de 1.988.

CAPÍTULO X - DO PROVIMENTO DO CARGO
1. O provimento do cargo obedecerá à ordem de classificação.
2. A convocação será feita através do Diário Oficial de Bauru que estabelecerá data, horário e local para a 
apresentação do candidato aprovado.
3. Perderá os direitos decorrentes do concurso o candidato que:
a) Não comparecer na data, horário e local estabelecidos na convocação;
b) Não aceitar as condições estabelecidas para exercício do cargo, pelo Departamento de Água e Esgoto 
de Bauru;
c) Recusar a nomeação (Será excluído do cadastro, sendo o fato formalizado em termo de  
desistência).
d) Não comprovar os requisitos estabelecidos no presente Edital.
4. A nomeação do candidato ficará condicionada à:
a) apresentação dos devidos documentos, observados os termos do item 2 do Capítulo XI – Das 
Disposições Finais;
b) possuir, na data da nomeação, todos os requisitos exigidos para o cargo, previstos na inscrição, bem 
como comprová-los através dos documentos exigidos pelo Departamento.
c) declaração de que não acumula remuneração proveniente de cargos públicos, conforme previsto na 
Constituição Federal de 1988;
d) outros documentos que o DAE julgar necessário;
e) Perícia Médica/Psicológica e avaliação física, de caráter eliminatório, para avaliação de sua saúde física 
e mental;
5. O não atendimento à convocação dentro do prazo estipulado ou a manifestação por escrito de desistência 
implicará a exclusão definitiva do candidato deste Concurso Público, sem qualquer alegação de direitos 
futuros.

CAPÍTULO XI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
1. A inscrição implicará na completa ciência e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas 
neste Edital e nas demais normas legais pertinentes, sobre as quais não poderá o candidato alegar qualquer 
espécie de desconhecimento.
2. Quando da nomeação, o candidato deverá entregar os documentos comprobatórios constantes no item 3 
do Capítulo II – Das Inscrições.
2.1. A inexatidão e/ou irregularidades nos documentos, mesmo que verificadas a qualquer tempo, em 
especial por ocasião da nomeação, acarretarão a nulidade da inscrição com todas as suas decorrências, sem 
prejuízo das demais medidas de ordem administrativa, cível ou criminal. 
2.2. O candidato que, na data da posse, não reunir todos os requisitos enumerados no item 3 do Capítulo 
II – Das Inscrições, perderá o direito à vaga, sem ter direito à restituição do valor da Taxa de Inscrição.
3. A aprovação e a classificação definitiva geram, para o candidato, apenas a expectativa de direito à 
nomeação. O DAE reserva-se o direito de proceder às nomeações em número que atendam ao interesse e 
as necessidades do serviço, de acordo com a disponibilidade orçamentária e até o número exato de vagas 
oferecidas no prazo de validade deste edital.  
4. O prazo de validade deste Concurso Público será de 02 (dois) anos, contados da data de sua homologação, 
podendo ser prorrogado, a critério da Administração, uma única vez e por igual período. 
5. Caberá ao Presidente do Departamento de Água e Esgoto de Bauru-DAE a homologação deste Concurso 
Público. 
6. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualizações ou retificações, enquanto não consumada a 
providência ou evento que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em Edital ou Aviso a ser 
publicado no Diário Oficial de Bauru - DOM e no site: www.daebauru.sp.gov.br.  
7. A legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste Edital e alterações posteriores não 
serão objetos de avaliação da(s) prova(s) neste Concurso Público. 
8. Em caso de alteração de algum dado cadastral durante o prazo de validade deste Concurso, o candidato 
aprovado deverá requerer a atualização junto ao DAE.
8.1. O DAE não se responsabiliza por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes de alteração de endereço 
e/ou telefones de contato e não atualizados durante o prazo de validade deste Concurso. 
9. O DAE não emitirá Declaração de Aprovação no Concurso Público, sendo a própria publicação no Diário 
Oficial do Município de Bauru – DOM documento hábil para fins de comprovação da aprovação. 
10. Todas as convocações, avisos e resultados oficiais, referentes à realização deste Concurso Público, serão 
publicados no Diário Oficial do Município de Bauru – DOM e divulgados no site www.daebauru.sp.gov.
br, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento. 
11. Sem prejuízo das sanções criminais cabíveis, a qualquer tempo, o Departamento de Água e Esgoto 
de Bauru – DAE poderá anular a inscrição, provas ou nomeação do candidato, verificadas falsidade de 
declarações e documentos ou ainda irregularidades no Certame. 
12. O candidato será considerado desistente e excluído do Concurso Público quando não comparecer às 
convocações nas datas estabelecidas ou manifestar sua desistência por escrito.
13. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria n° 120/2013.

Bauru, 19 de março de 2013.
GIASONE ALBUQUERQUE CANDIA 

PRESIDENTE 

ANEXO I – DAS ATRIBUIÇÕES
 (Descrição sumária)

TÉCNICO DE CONTABILIDADE: Executar e organizar trabalhos inerentes à contabilidade; realizar 
tarefas pertinentes para apurar os elementos necessários ao controle e a apresentação da situação 
patrimonial, econômica e financeira da organização, dentro dos prazos estabelecidos. Cumprir normas e 
regulamentos internos. Realizar outras atividades correlatas inerentes ao cargo sob supervisão e orientação 
do superior imediato. 

ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
PROVA OBJETIVA:

Língua Portuguesa: Leitura, compreensão, interpretação, gênero, objetivo e meio de circulação de 
textos diversos (destacando-se: bulas, provérbios, charges, receitas médicas e culinárias, notícias, tirinhas, 
cartuns, anúncios, reportagens, contos, fábulas...); Pontuação; Acentuação gráfica; Encontros vocálicos e 
consonantais; Divisão silábica; Sílaba tônica; Concordância verbal e nominal; Regência verbal e nominal; 
Classes de palavras (substantivo, adjetivo, artigo, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção, 
interjeição e numeral)  suas flexões, classificações e emprego. Uso do verbo. Sintaxe (estudo do sujeito, 
predicado, verbos transitivos, verbos intransitivos, objeto direto, objeto indireto). Frase, oração e período 
(simples e composto): termos principais da oração (classificações). Novo acordo ortográfico; Figuras de 
linguagem, Vozes Verbais, Uso da crase.
Matemática: Razões e proporções: razões, razões inversas, proporções, proporções múltiplas, aplicações 
de razões e proporções. Números direta e inversamente proporcionais; Divisão proporcional. Grandezas 
direta e inversamente proporcionais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Média aritmética 
simples e ponderada. Regra de três simples e composta. Cálculos e problemas com porcentagem. Juros e 
descontos simples e compostos. Resoluções de situações-problema. Interpretações de tabelas e gráficos. 
Informática: Conceitos básicos: Hardware e Software. Ferramentas básicas: “Microsoft Office 2007”, 
Editor de Textos “Word”. Planilha Eletrônica “Excel”. Conceitos de Internet: e-mail, navegadores e 
ferramentas de busca.
Conhecimentos Específicos:
Contabilidade Geral: Conceito de Patrimônio; Bens; Direitos; Obrigações; Balanço Patrimonial, Ativo, 
Passivo e Patrimônio Líquido. Princípios fundamentais da contabilidade, regime de caixa e regime de 
competência. Conceito, classificação e funções das Contas. Conceito, finalidade e elaboração de Plano de 
Contas. Escrituração Contábil. 
Contabilidade Pública: Conceito, campo de atuação, abrangência. Conceitos e princípios de Regimes 
Contábeis. Objetivos e classificação dos Sistemas da contabilidade pública. Levantamento de Balanços: 
Balanço Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais. Conceito e 
classificação de Bens Públicos. 
Orçamento Público: Conceito, planejamento, princípios, ciclo, elaboração, leis e processo legislativo; 
Lei Orçamentária Anual; Lei de diretrizes orçamentárias; Plano Plurianual; Administração Orçamentária; 
Receita orçamentária (classificação econômica e contabilização dos estágios; programação financeira, 
lançamento, arrecadação e recolhimento). Despesa orçamentária (classificação institucional, econômica 
e funcional-programática; estágios de realização da despesa orçamentária; créditos adicionais). 
Administração da Despesa: aumento de despesa, despesa obrigatória de caráter continuado e despesas com 
pessoal. Exercício financeiro (regime misto, restos a pagar processados e não-processados, dívida ativa, e 
regime de adiantamento da execução orçamentária). 
LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal: principais conceitos, pontos de controle e índices aplicáveis a 
esfera de governo municipal, integração entre o planejamento e o orçamento público previstos na Lei 
Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

LRF - disponível em www.planalto.gov.br
 
Contabilidade pública: integrando União, Estados e Municípios (Siafi e Siafem)  / Diana Vaz de Lima, 
Róbison Gonçalves de Castro - 2ª Edição - São Paulo: Atlas, 2003
 
Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - Volumes I, II, III, IV e V
Ministério da Fazenda, Secretaria do Tesouro nacional, Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, 
Secretaria de Orçamento Federal - 2ª Edição - Brasilia: Secretaria do Tesouro Nacional, Coordenação-Geral 
de Contabilidade, 2009
 
Orçamento e Contabilidade Pública. Deusvaldo Carvalho - 5ª Edição - Rio de Janeiro: Elsevier, 2010

ANEXO III – MODELO DE RECURSO
à Comissão de Concurso para o cargo de TÉCNICO DE CONTABILIDADE
_______________________________, candidato(a) inscrito(a) no CONCURSO PÚBLICO PARA 
PROVIMENTO DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, com o 
número de inscrição  _____________________________, portador(a) do documento de identificação 
(R.G.) número ______________________________, residente à R./Av. ________________________
____________________, n.º __________, Bairro: _____________________, vem apresentar recurso 
referente: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________. 
 Embasamento: _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________.
 Nestes termos,
 Pede deferimento.
 Bauru, ___ de ____________ de 2013.

Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:

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

à Comissão de Concurso para o cargo de TÉCNICO DE CONTABILIDADE
___________________________________________, candidato(a) inscrito(a) no CONCURSO PÚBLICO 
PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, com 
o número de inscrição  _____________________________, portador(a) do documento de identificação 
(R.G.) número ______________________, solicito condições especiais para fazer a prova, conforme o 
especificado abaixo:
_____________________________________________________________________________________
_______________________. 
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 Em anexo: Laudo médico (original ou cópia autenticada), conforme CAPÍTULO IV – DAS 
CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA PROVA, item 1, e subitens, do Edital 010/2013 - 
DAE.
 Nestes termos,
 Pede deferimento.
 Bauru, ___ de ____________ de 2013.

Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:

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

à Comissão de Concurso para o cargo de TÉCNICO DE CONTABILIDADE.
______________________________, candidato(a) inscrito(a) no CONCURSO PÚBLICO PARA 
PROVIMENTO DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, com o 
número de inscrição  ________________________, portador(a) do documento de identificação (R.G.) 
número ________________________, solicito que minha inscrição seja efetivada como candidato portador 
de necessidades especiais de acordo com o Capítulo V do Edital 010/2013.
Descrição da Deficiência:
_____________________________________________________________________________________
__________________. 
 Em anexo: Laudo médico (original ou cópia autenticada), conforme Capítulo V - DA 
PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS, item 8, e 
subitens, do Edital 010/2013 - DAE.
 Nestes termos,
 Pede deferimento.
 Bauru, ___ de ____________ de 2013.

Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:

ANEXO VI
LAUDO MÉDICO SOBRE A PESSOA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS

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

C4 - ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores.
C5 – visão monocular (Súmula nº. 377, do STJ).
D – Deficiência Mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação 
antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como:
D1 – comunicação
D2 - cuidado pessoal
D3 - habilidades sociais
D4 – utilização dos recursos da comunidade
D5 – saúde e segurança
D6 – habilidades acadêmicas
D7 – lazer
D8 – trabalho
E - Deficiência múltipla: associação de duas ou mais deficiências.
F – Reabilitação pela Previdência Social (anexar declaração do INSS).
Local e data:______________________________________________________
Nome do médico/CRM:____________________________________________
Endereço para contato:______________________________________________
Assinatura e carimbo:______________________________________________

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU
EDITAL Nº. 011/2013 - CONCURSO PÚBLICO 

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

CAPÍTULO I - DO CARGO, DAS VAGAS, DOS VENCIMENTOS, DA ESCOLARIDADE/PRÉ-
REQUISITOS E DA JORNADA DE TRABALHO:
1. Este concurso destina-se ao provimento de cargos atualmente vagos, que vierem a ocorrer ou forem 
criados dentro do prazo de validade previsto no Edital.
2. O cargo, número de vagas, vencimentos e jornada de trabalho são os estabelecidos a seguir:
•	 Cargo: ENCANADOR PADRÃO
•	 Número de Vagas: 01 (uma)
•	 Vencimentos (base mês 02/2013): R$ 1.017,51, sendo: Referência 09A - R$ 611,67; 
Produtividade 50% da Referência – R$ 305,84 (pagamento sujeito ao cumprimento dos critérios 
estabelecidos na Resolução nº. 057 de 09/11/1995 e nº. 009 de 28/02/2000) e Vantagem Pessoal referente 
a Lei 6.211/2012: R$ 100,00. 
•	 Jornada de Trabalho: 40 (quarenta) horas semanais, sendo que o candidato nomeado cumprirá 
dentro do horário estabelecido pelo D.A.E
3. Requisitos: Ensino Fundamental Completo e Carteira Nacional de Habilitação categoria “AB” ou 
superior definitiva e válida com autorização para exercer atividade remunerada.
4. As atribuições a serem exercidas pelo candidato admitido encontram-se no ANEXO I – Das Atribuições 
(descrição sumária do cargo).
5. A nomeação e o exercício do cargo serão regidos pelo regime Estatutário, estando o candidato empossado 
subordinado ao Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Bauru (Lei Municipal nº 1574/71 e 
alterações posteriores), ao Regime Jurídico Único do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal 
nº 3373/1991 e alterações posteriores) e ao Regime Disciplinar do Servidor Público Municipal de Bauru 
(Lei Municipal nº 3781/1994 e alterações posteriores) e demais legislações inerentes aos Servidores 
Públicos Municipais.
6. Após investido no cargo, fará jus ao recebimento do Vale-compra no valor de R$ 245,00 (duzentos e 
quarenta e cinco reais) e outros benefícios instituídos por lei.

CAPÍTULO II - DAS INSCRIÇÕES: 
1. A inscrição deverá ser efetuada das 10 horas do dia 17/04/2013 às 16 horas de 26/04/2013, 
EXCLUSIVAMENTE pela internet, através do site www.daebauru.sp.gov.br na área CONCURSOS 
PÚBLICOS NO DAE.  
1.1. Não será permitida inscrição por meio bancário, pelos Correios, fac-símile, condicional ou fora do 
prazo estabelecido.
1.2. O candidato que não tiver acesso próprio à internet poderá efetivar a sua inscrição por meio de serviços 
públicos como o Programa Acessa São Paulo que disponibilizam acesso gratuito em dois postos na cidade 
de Bauru localizados na Rua Amazonas, nº. 1-41, Jd. Coralina e no Posto do Poupatempo (E-poupatempo), 
situado à Rua Inconfidência, esquina com a Av. Nações Unidas. Para utilizar o equipamento o candidato 
deve realizar um cadastro apresentando o RG. Os programas são gratuitos e permitidos a todo cidadão.
2. A inscrição implicará na completa ciência e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste 
Edital, sobre as quais o candidato não poderá alegar qualquer espécie de desconhecimento. 
3. Para se inscrever, o candidato deverá estar ciente de que sua posse ficará condicionada ao preenchimento 
das condições essenciais ao cargo abaixo descritas: 
a) ser brasileiro, nato ou naturalizado, ou gozar das prerrogativas previstas no art. 12 da Constituição 
Federal e demais disposições de lei, no caso de estrangeiros; 
b) ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos; 
c) quando do sexo masculino, estar em dia com as obrigações militares; 
d) ser eleitor e estar quite com a Justiça Eleitoral; 
e) estar com o CPF regularizado; 
f) possuir os requisitos exigidos para o exercício do cargo, bem como os documentos comprobatórios 
dos requisitos constantes do item 3 do CAPÍTULO I deste edital (Diploma, Certificado ou Declaração 
de Conclusão do Ensino Fundamental, emitido por estabelecimento de Ensino Oficial ou Particular, 
devidamente registrado no órgão competente) e demais documentos comprobatórios necessários à 
investidura do cargo conforme Capítulo X deste Edital.
g) não registrar antecedentes criminais; achando-se em pleno exercício de seus direitos civis e políticos; 
h) ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, comprovadas por avaliação médica/
psicológica – pré-admissional;
i) residir no Município de Bauru/SP ou em localidade próxima, nos termos das Leis Municipais nº. 3.781/94 
(Artigo 14, Inciso XII) e nº. 5.805/09.
j) não ter sido demitido ou exonerado do serviço público federal, estadual ou municipal, em consequência 
de processo administrativo ou a bem do serviço público, bem como não ter sido demitido por justa causa de 
emprego público de autarquia, fundação, empresa pública, ou sociedade de economia mista, instituída por 
órgãos da administração federal, estadual ou municipal.
4. Após preencher o formulário de inscrição do cargo que pretende concorrer, o candidato deverá 
providenciar a impressão do boleto bancário referente à taxa de inscrição, no valor de R$ 30,00 (trinta 
reais), devendo efetuar o pagamento, somente em dinheiro, em qualquer agência bancária da Caixa 
Econômica Federal (CEF) ou lotéricas.
4.1. Não será aceito pagamento da taxa de inscrição por depósito em caixa eletrônico, pelos Correios, 
fac-símile, transferência eletrônica, DOC, DOC-eletrônico, ordem de pagamento ou  depósito  comum  
em  conta  corrente, agendamento, condicional  ou fora do período de inscrição (das 10 horas do dia 
17/04/2013 às 16 horas de 26/04/2013) ou por qualquer outro meio que não os especificados neste Edital. 
4.2. O não atendimento aos procedimentos estabelecidos nos itens anteriores implicará o cancelamento da 
inscrição do candidato, verificada a irregularidade a qualquer tempo. 
4.3. Para o pagamento da taxa de inscrição, somente poderá ser utilizado o boleto bancário gerado no ato da 
inscrição, até a data-limite do encerramento das inscrições. Atenção para o horário bancário. 
4.4. A efetivação da inscrição ocorrerá após a confirmação, pelo banco, do pagamento do boleto referente à 
taxa. A pesquisa para acompanhar a situação da inscrição poderá ser feita no site: www.daebauru.sp.gov.
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br, na página do Concurso Público, a partir do 5º (quinto) dia útil após o encerramento do período de 
inscrições. Caso seja detectada a falta de informação, o candidato deverá entrar em contato com o DAE – 
Serviço de Recursos Humanos/Seção de Recrutamento, Seleção e Desenvolvimento de Pessoal – fone: (14) 
3235-6183, para verificação do ocorrido.
4.5. O Departamento de Água e Esgoto de Bauru não se responsabiliza por solicitação de inscrição – via 
internet – não recebida por motivos de ordem técnica, falhas de comunicação, bem como outros fatores que 
impossibilitem a correta transmissão de dados do candidato.
4.6. Não haverá devolução da importância paga, ainda que efetuada a mais ou em duplicidade, nem isenção 
total ou parcial de pagamento do valor da taxa de inscrição, seja qual for o motivo alegado, exceto no caso 
previsto no Capitulo III.
5. A devolução da importância paga somente ocorrerá se o Concurso Público não se realizar.
6. O candidato será responsável por qualquer erro, omissão e pelas informações prestadas na ficha de 
inscrição. 
6.1. O candidato que prestar declaração falsa, inexata ou, ainda, que não satisfaça todas as condições 
estabelecidas neste Edital, terá sua inscrição cancelada e, em conseqüência, anulados todos os atos dela 
decorrentes, mesmo que aprovado e que o fato seja constatado posteriormente. 
7. As informações prestadas na ficha de inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, cabendo ao 
DAE o direito de excluir do Concurso Público aquele que preenchê-la com dados incorretos ou que prestar 
informações inverídicas, ainda que o fato seja constatado posteriormente. 
8. No ato da inscrição, não serão solicitados os documentos comprobatórios constantes no item 3 deste 
Capítulo II.
9. As informações complementares referentes à inscrição poderão ser obtidas no site: www.daebauru.
sp.gov.br. 
10. Para inscrever-se, o candidato deverá: 
a) acessar o site www.daebauru.sp.gov.br, durante o período de inscrição (das 10 horas do dia 17/04/2013 
às 16 horas de 26/04/2013); 
b) localizar no site o “link” correlato ao Concurso Público; 
c) ler, na íntegra, o respectivo Edital;
d) selecionar o cargo desejado e preencher total e corretamente a ficha de inscrição;
e) transmitir os dados da inscrição; 
f) imprimir o boleto bancário; 
g) efetuar o pagamento da taxa de inscrição, de acordo com o item 4. deste Capítulo, até a data-limite para 
encerramento das inscrições (26/04/2013) - Atenção para o horário bancário.

CAPÍTULO III - DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO:
1. Nos casos amparados pela Lei Municipal nº. 4.385/99, alterada pela Lei nº. 5.340 de 16 de março de 
2006, ficarão isentos do recolhimento da taxa de inscrição, os candidatos que comprovarem DOAÇÃO 
DE SANGUE, no corrente ano (2013), em hospitais públicos e/ou privados do Município de Bauru.
2. O candidato que se enquadrar neste Capítulo, para inscrever-se deverá:
a) acessar o site www.daebauru.sp.gov.br, durante o período de inscrição (das 10 horas do dia 17/04/2013 
às 16 horas de 26/04/2013); 
b) localizar no site o “link” correlato ao Concurso Público; 
c) ler, na íntegra, o respectivo Edital;
d) selecionar o cargo desejado e preencher total e corretamente a ficha de inscrição; 
e) transmitir os dados da inscrição; 
f) imprimir o boleto bancário; 
g) Anexar ao boleto bancário/comprovante de inscrição, cópia do documento que comprove DOAÇÃO 
DE SANGUE, no corrente ano (2013), em hospitais públicos e/ou privados do Município de Bauru, 
acompanhado do documento original para conferência, dirigindo-se ao Departamento de Água e Esgoto/
Seção de Protocolo, sito à Rua: Padre João, 11-25, no horário das 9:00 às 17:00 horas, até a data-limite 
para encerramento das inscrições (26/04/2013).

CAPÍTULO IV – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA PROVA:
1. O candidato que necessitar de condições especiais para prestação das provas deverá apresentar durante 
o período de inscrições, na Sede do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, sito à Rua Padre João, 
11-25, na Seção de Protocolo, endereçado a Comissão Examinadora do referido Concurso, requerimento 
conforme modelo previsto no ANEXO IV deste edital, detalhando as condições especiais de que 
necessita, como por exemplo: prova ampliada, auxílio para leitura da prova, sala de fácil acesso, ou outras 
condições as quais deverão estar claramente descritas no pedido.
1.1. A solicitação da condição especial para prestar a prova deverá vir acompanhada de Laudo Médico, 
onde conste a Classificação Internacional de Doença – CID da doença que acomete o candidato, bem como 
a justificativa de necessidade da condição pleiteada pelo candidato.
1.2. O candidato que não o fizer, durante o período de inscrição e conforme o estabelecido nos itens 1 e 1.1., 
não terá sua prova especial preparada ou as condições especiais providenciadas.
1.3. O atendimento às condições especiais pleiteadas ficará sujeito à análise da razoabilidade do solicitado.
1.4. O candidato portador de necessidades especiais deverá, ainda, observar o Capítulo V – Da Participação 
de candidato portador de necessidades especiais.

CAPÍTULO V – DA PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATO PORTADOR DE NECESSIDADES 
ESPECIAIS 
1. Candidatos portadores de necessidades especiais que pretendem fazer uso das prerrogativas que 
lhes são facultadas no inciso VIII do artigo 37 da Constituição Federal, na Lei Federal nº. 7.853/89, no 
Decreto Federal nº. 3.298/99, na Lei Complementar Estadual nº. 683/92 e na Lei Municipal nº. 5.215/04 é 
assegurado o direito de inscrição para o cargo em Concurso Público, cujas atribuições sejam compatíveis 
com a deficiência de que são portadoras.
2. Em cumprimento a legislação Federal, Estadual e Municipal, ser-lhes-á reservado o percentual de 5% 
(cinco por cento) das vagas existentes, as que vierem a surgir ou forem criadas no prazo de validade do 
Concurso, para o Cargo regulado pelo presente Edital.
3. O candidato portador de necessidades especiais, antes de se inscrever, deverá verificar se as atribuições 
do cargo, especificadas no ANEXO I – DAS ATRIBUIÇÕES (descrição sumária) deste edital, são 
compatíveis com a deficiência de que é portador.
4. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no artigo 
4º do Decreto Federal nº. 3.298/99 e suas alterações, na Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça e na 
Lei Municipal nº. 5.215/04.

5. O candidato portador de deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no artigo 40 do Decreto 
Federal nº. 3.298/99, participará do Concurso em igualdade de condições com os demais candidatos, no 
que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de 
aplicação das provas.
6. O candidato deverá obrigatoriamente especificar e indicar, na ficha de inscrição, o tipo de deficiência de 
que é portador, observado o disposto no item 4 deste Capítulo.
7. O portador de deficiência, quando da inscrição, deverá obrigatoriamente observar o procedimento a ser 
cumprido, conforme descrito no item 8 deste Capítulo.
8. O candidato portador de deficiência, após especificá-la no Formulário de Inscrição preenchido via 
internet nos termos indicados no Capítulo II, para efetivar sua inscrição, deverá apresentar durante o 
período de inscrições, na Sede do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, sito à Rua Padre João, 11-
25, na Seção de Protocolo, endereçado a Comissão Examinadora do referido Concurso, para o Serviço de 
Recursos Humanos do Departamento de Água e Esgoto de Bauru:
8.1. Requerimento com a qualificação completa do candidato, com a indicação do cargo a que está 
concorrendo no Concurso Público, conforme modelo previsto no ANEXO V, e também;
8.2. Laudo médico (original ou cópia autenticada) expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses antes 
do término do período designado para as inscrições, atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, 
com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, bem 
como a provável causa da deficiência que lhe acomete, inclusive, para assegurar previsão de adaptação de 
sua prova, informando ainda o nome do candidato, seu documento de identidade (RG), número do CPF, 
conforme modelo do ANEXO VI.
8.2.1. O Laudo Médico para os fins acima indicados deverá constar expressamente que a deficiência se 
enquadra na previsão do artigo 4º e seus incisos do Decreto nº. 3.298/99 e alterações posteriores.
8.3. O candidato que não atender ao estabelecido no item 8 e subitens 8.1, 8.2 e 8.2.1, durante o período 
de inscrição e conforme o estabelecido neste item, não será considerado portador de deficiência, seja qual 
for o motivo alegado.
9. Além do já determinado, o candidato com deficiência deverá declarar, quando da inscrição, se deseja 
concorrer às vagas reservadas aos candidatos com deficiência, no campo destinado para tanto.
10. O candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme as instruções constantes neste 
Capítulo, não poderá impetrar recurso administrativo em favor de sua condição.
11. O candidato com deficiência, se classificado na forma estabelecida por este Edital, além de figurar na 
lista de classificação geral, terá seu nome constante da lista específica de deficientes.
12. Os candidatos constantes da lista especial (portadores de deficiência) serão convocados pelo DAE para 
perícia médica, com a finalidade de avaliação a ser realizada pelos médicos oficiais do Município de Bauru, 
para verificar se a deficiência declarada no ato da inscrição se enquadra na previsão do artigo 4º, do Decreto 
Federal nº. 3.298/99 e suas alterações e da Súmula 377 do STJ, assim como se há compatibilidade ou não 
da deficiência com as atribuições do Cargo a ser ocupado, nos termos dos artigos 37 e 43 da referida norma, 
observadas as seguintes disposições:
12.1. A avaliação de que trata este item terá caráter terminativo.
12.2. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do 
candidato com deficiência à avaliação tratada no item 12.
12.3. Será eliminado do Concurso o candidato que tiver deficiência considerada incompatível com as 
atribuições do cargo.
12.4. Será excluído da Lista Especial (portadores de deficiência) o candidato que não tiver configurada a 
deficiência declarada ou não comparecer na perícia médica, passando a figurar somente na Lista Geral, caso 
obtenha a pontuação necessária para tanto.
12.5. Será excluído da Lista Especial (portadores de deficiência) o candidato que, por ocasião da perícia 
médica, não apresentar a documentação original comprobatória da condição, estabelecida no item 8 deste 
Capítulo, passando a figurar somente na Lista Geral, caso obtenha a pontuação necessária para tanto.
13. As vagas reservadas que não forem providas por falta de candidatos com deficiência ou por reprovação 
no Concurso ou na perícia médica, esgotada a listagem especial, serão preenchidas pelos demais candidatos 
com estrita observância à ordem classificatória.
14. A não observância, pelo candidato, de qualquer das disposições deste Capítulo, implicará a perda do 
direito a ser nomeado para as vagas reservadas aos candidatos com deficiência.
15. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para este Concurso Público e não será devolvido 
ao candidato.
16. Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de 
restrição funcional, e/ou de aposentadoria por invalidez.
17. Contra a decisão que indeferir a solicitação de inscrição como deficiente caberá recurso, devidamente 
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1º (primeiro) 
dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial do Município disponível no site: www.bauru.
sp.gov.br.

CAPÍTULO VI - DAS PROVAS, DO JULGAMENTO E HABILITAÇÃO.
1. O Concurso Público regulado pelo presente Edital será composto por uma Prova Objetiva e Prova 
Prática, nos termos abaixo descritos:
1.1. 1ª ETAPA – PROVA OBJETIVA: será constituída por 40 (quarenta) questões de múltipla escolha, 
distribuídas pelos seguintes componentes:
a) Língua Portuguesa: 10 (dez) questões;
b) Matemática: 10 (dez) questões;
c) Conhecimentos Específicos: 20 (vinte) questões;
1.1.1. A prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, visa avaliar o grau de conhecimento 
teórico do candidato, necessário ao desempenho do cargo público. Essa prova terá duração de 03 (três) 
horas e será composta de questões de múltipla escolha, com 04 (quatro) alternativas cada uma, de acordo 
com o conteúdo programático constante do ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO.
1.1.2. A prova objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 50 (cinquenta) pontos, atribuindo-se 1,25 (um 
e vinte e cinco) pontos a cada questão correta.
1.1.3. Será considerado habilitado para participar da 2ª etapa do Concurso – Prova Prática o candidato 
que obtiver: mínimo de 60% (sessenta por cento) de acertos na prova objetiva, não zerar em nenhum 
dos componentes da prova conforme item 1.1 deste Capítulo (Língua Portuguesa, Matemática e 
Conhecimentos Específicos) e estar entre os 50 (cinquenta) primeiros candidatos classificados (havendo 
empate na última colocação, todos os candidatos nestas condições serão habilitados).
1.1.4. O candidato não habilitado será excluído do Concurso Público.
1.2. 2ª ETAPA – PROVA PRÁTICA, de caráter eliminatório e classificatório, será baseada nas atribuições 
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do cargo e destina-se a avaliar a experiência prévia do candidato, o grau de conhecimento, habilidades do 
candidato e sua adequabilidade à execução das tarefas, por meio de demonstração prática das atividades 
a serem desempenhadas no exercício do cargo. A prova prática será elaborada tendo em vista o conteúdo 
constante do ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO. 
1.2.1. Serão convocados para realizar a Prova Prática, os 50 (cinquenta) primeiros candidatos habilitados 
na Prova Objetiva – 1ª. Etapa.
1.2.1.1. Havendo empate na última colocação, todos os candidatos nestas condições serão convocados.
1.2.2. A prova prática será avaliada na escala de 0 (zero) a 50 (cinquenta) pontos.
1.2.2.1. Na avaliação da Prova Prática será avaliado cada um de seus quesitos.
1.2.2.2. Ao quesito que não estiver completamente executado, será atribuída a pontuação de valor 0 (zero).
1.2.2.3. Ao quesito que for completamente executado, será atribuída a sua pontuação total.
1.2.2.4. Será considerado habilitado o candidato que obtiver nota igual ou superior a 25 (vinte) pontos. 
1.3. Os candidatos que não lograrem a classificação prevista no item 1.2.1 deste capítulo (não convocados 
para a prova prática) serão eliminados do Concurso Público.

CAPÍTULO VII - DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS
1. As provas serão realizadas na cidade de Bauru. 
2. O candidato somente poderá realizar as provas nas datas, horários e locais constantes do respectivo Edital 
de Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru.
3. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações na imprensa oficial, não 
podendo alegar desconhecimento ou justificar sua ausência ou atraso na realização das provas.
4. O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova, constante do Edital de Convocação, 
com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para seu início, munido de: 
a) caneta esferográfica azul ou preta, lápis e borracha; 
b) original de um dos seguintes documentos de identificação e dentro do prazo de validade, conforme 
o caso: Cédula de Identidade (RG), Carteira de órgão ou Conselho de Classe que tenha força de 
documento de identificação, Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), Certificado Militar, 
Carteira Nacional de Habilitação, expedida nos termos da Lei Federal nº. 9.503/97, ou Passaporte.
c) Para sua segurança, o candidato deverá levar no dia da prova o comprovante de inscrição.
4.1. Não serão aceitos protocolo, cópia dos documentos citados, ainda que autenticada, ou quaisquer outros 
documentos não constantes deste Edital, inclusive, carteira funcional de ordem pública ou privada.
4.2. Somente será admitido à sala ou local de prova o candidato que apresentar os documentos discriminados 
neste item e desde que permita, com clareza, a sua identificação.
4.3. O candidato que não apresentar o documento conforme o item 4, deste Capítulo, não fará a prova, 
sendo considerado ausente e eliminado do Concurso Público. 
5. Não será admitido na sala ou local de prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido 
para o seu início.
6. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do 
candidato, nem aplicação da prova fora do local, data e horário pré-estabelecidos. 
7. O candidato não poderá ausentar-se da sala ou local de prova sem o acompanhamento de um fiscal.
8. O candidato que, eventualmente, necessitar alterar algum dado cadastral, por erro de digitação constante 
no Edital de Convocação, deverá entregar a correção em formulário específico, devidamente datado e 
assinado, ao fiscal de sala. O candidato que queira fazer alguma reclamação ou sugestão deverá procurar a 
Sala de Coordenação no local em que estiver prestando a prova. 
8.1. O candidato que não solicitar a correção nos termos deste item deverá arcar, exclusivamente, com as 
conseqüências advindas de sua omissão.
9. Não haverá prorrogação do tempo previsto para a aplicação da prova em virtude de afastamento, por 
qualquer motivo, de candidato da sala ou local de prova. 
10. Em caso de necessidade de amamentação durante a prova objetiva, e tão somente nesse caso, a candidata 
deverá levar um acompanhante, maior de idade, devidamente comprovada, que ficará em local reservado 
para tal finalidade e será responsável pela guarda da criança. 
10.1. No momento da amamentação, a candidata deverá ser acompanhada por uma fiscal sem a presença 
do responsável pela criança. 
10.2. Não haverá compensação do tempo de amamentação à duração da prova da candidata. 
11. Excetuada a situação prevista no item 10 deste Capítulo, não será permitida a permanência de qualquer 
acompanhante nas dependências do local de realização de qualquer prova, podendo ocasionar, inclusive, a 
não participação do(a) candidato(a) no Concurso Público. 
12. Durante a realização da(s) prova(s), não será permitida qualquer espécie de consulta a códigos, 
livros, manuais, impressos, anotações ou outro tipo de pesquisa, utilização de material não fornecido pelo 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru, calculadoras, celulares ou qualquer outro meio, bem como uso 
de boné, gorro, chapéu e óculos de sol.
13. Será excluído do Concurso Público o candidato que: 
a) não comparecer à prova, ou qualquer das etapas, conforme convocação oficial (Diário Oficial do 
Município), seja qual for o motivo alegado; 
b) apresentar-se fora de local, data e horário estabelecidos no Edital de Convocação; 
c) não apresentar o documento de identificação conforme o previsto no item 4 deste Capítulo; 
d) ausentar-se, durante o processo, da sala ou local de prova sem o acompanhamento de um fiscal; 
e) for surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente ou por escrito, bem 
como fazendo uso de material não permitido para a realização da prova ou de qualquer tipo de equipamento 
eletrônico de comunicação; 
f) lançar meios ilícitos para a realização da prova;
g) não devolver ao fiscal, seguindo critérios estabelecidos neste Edital, qualquer material de aplicação e de 
correção da prova;
h) estiver portando arma, ainda que possua o respectivo porte;
i) durante o processo, não atender a uma das disposições estabelecidas neste Edital;
j) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos;
k) agir com incorreção ou descortesia para com qualquer membro da equipe encarregada da aplicação da 
prova.
l) ausentar-se do local da prova antes de decorrido o tempo mínimo de permanência.

DA PROVA OBJETIVA – 1ª ETAPA
14. A Prova Objetiva tem data prevista para sua realização em 19 DE MAIO DE 2013 (domingo) no 
período da tarde.
14.1. A confirmação oficial da data, horário e informação sobre o local para a realização da prova deverá 

ser acompanhada pelo candidato por meio de Edital de Convocação a ser publicado no Diário Oficial 
do Município – DOM e no site www.daebauru.sp.gov.br, não podendo ser alegada qualquer espécie de 
desconhecimento. 
14.2. Se eventualmente, por qualquer que seja o motivo, o nome do candidato não constar da relação 
divulgada, para consulta de inscrições deferidas e indeferidas, no site www.daebauru.sp.gov.br o 
candidato deverá entrar em contato com o Serviço de Recursos Humanos/Seção de Recrutamento, Seleção 
e Desenvolvimento de Pessoal, fone: (14)3235-6183, para verificar o ocorrido. 
14.2.1. Ocorrendo o caso constante deste item, poderá o candidato participar do Concurso Público e realizar 
a prova se apresentar o respectivo comprovante de pagamento, efetuado nos moldes previstos neste Edital, 
devendo, para tanto, preencher, no dia da prova, formulário específico. 
14.2.2. A inclusão de que trata este item será realizada de forma condicional, sujeita à posterior verificação 
da regularidade da referida inscrição. 
14.2.3. Constatada eventual irregularidade na inscrição, a inclusão do candidato será automaticamente 
cancelada, sem direito à reclamação, independentemente de qualquer formalidade, considerados nulos 
todos os atos dela decorrentes. 
14.3. O horário de início da prova será definido em cada sala, após os devidos esclarecimentos sobre sua 
aplicação. 
14.4. O candidato somente poderá retirar-se do local de aplicação da prova objetiva depois de transcorrida 
01 (uma) hora do início da aplicação da prova.
14.5. No ato da realização da prova objetiva, o candidato receberá a Folha de Respostas e o Caderno de 
Questões. 
14.5.1. O candidato deverá transcrever as respostas para a Folha de Respostas, com caneta esferográfica 
azul ou preta, bem como preencher e assinar nos campos apropriados. 
14.5.2. Os candidatos que não preencherem corretamente o Cartão Resposta, com caneta esferográfica azul 
ou preta, de acordo com as instruções constantes na Folha de Rosto da Prova Objetiva e com as informações 
transmitidas pelos fiscais de sala terão sua prova anulada.
14.5.3. A Folha de Respostas, cujo preenchimento é de responsabilidade do candidato, é o único documento 
válido para a correção e deverá ser entregue no final da prova ao fiscal de sala, juntamente com o caderno de 
questões, sendo expressamente vedada a retirada do caderno de questões do local de prova.
14.5.4. Não será computada questão com emenda ou rasura, ainda que legível, nem questão não respondida 
ou que contenha mais de uma resposta, mesmo que uma delas esteja correta. 
14.5.5. Na Folha de Respostas, não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às respostas 
ou à assinatura, sob pena de acarretar prejuízo ao desempenho do candidato. 
14.5.6. Em hipótese alguma, haverá substituição da Folha de Respostas por erro do candidato. 
14.5.7. Após o término do prazo previsto para a duração da prova, não será concedido tempo adicional para 
o candidato continuar respondendo questão ou procedendo à transcrição para a Folha de Respostas. 
14.5.8. Os (03) três últimos candidatos de cada sala, ao encerrarem suas provas objetiva e prática, não 
poderão se retirar até que o último candidato termine, ou que se esgote o tempo máximo da Prova, para 
acompanharem o procedimento de lacração do envelope com as provas.
14.5.9. O caderno de questões da prova objetiva será disponibilizado no site www.daebauru.sp.gov.br, a 
partir do 2º dia útil subseqüente ao da aplicação.
15. Da divulgação dos Resultados da Prova Objetiva e Prova Prática constarão apenas os candidatos 
aprovados para o cargo para o qual se inscreveu.

DA PROVA PRÁTICA – 2ª ETAPA
16. A convocação para a Prova Prática será publicada oportunamente no DOM, no site www.daebauru.
sp.gov.br, e acontecerá em data, turma e local pré-estabelecido, sendo de responsabilidade do candidato o 
acompanhamento, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.
17. O candidato deverá, ainda, observar atentamente o disposto nos itens 1 a 13 do Capítulo VII – DA 
PRESTAÇÃO DAS PROVAS, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento. 
17.1. Nenhum candidato poderá retirar-se do local da prova prática sem autorização expressa do(s) 
responsável(is) pela aplicação. 
17.2. O candidato, ao terminar a prova, conforme o caso, entregará ao aplicador todo o seu material de 
exame. 
18. Para a prestação da prova prática, o candidato deverá observar atentamente os termos constantes do 
item 1.2. e subitens do Capítulo VI – Das Provas, do julgamento e habilitação.

CAPÍTULO VIII - DA PONTUAÇÃO FINAL, DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE E DA 
CLASSIFICAÇÃO FINAL 
1. A pontuação final do candidato será a somatória das notas obtidas nas Provas Objetiva e Prática.
2. Os candidatos aprovados serão classificados por ordem decrescente da pontuação final. 
2.1. Em caso de igualdade da pontuação final, serão aplicados, sucessivamente, os seguintes critérios de 
desempate ao candidato: 
a) com idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal nº 10.741/03, entre si e frente aos 
demais, sendo que será dada preferência ao de idade mais elevada;
b) que obtiver maior pontuação na Prova Prática;
c) que obtiver maior pontuação nas questões de Conhecimentos Específicos;
d) que obtiver maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa
e) que obtiver maior pontuação nas questões de Matemática; 
f) mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos. 
3. Os candidatos classificados serão enumerados em duas listas, sendo uma geral (todos os candidatos 
aprovados) por cargo e outra especial (portadores de deficiência aprovados) por cargo, que serão publicadas 
no Diário Oficial de Bauru.
4. A Lista de Classificação Final Especial conterá somente os candidatos portadores de deficiência 
considerados aptos para o exercício do cargo.
5. Não ocorrendo inscrição no Concurso Público ou aprovação de candidatos portadores de deficiência ou 
aptos na perícia médica, será elaborada somente a Lista de Classificação Final Geral.

CAPÍTULO IX - DOS RECURSOS 
1. O candidato poderá apresentar recurso quanto a cada fase do concurso no prazo de até 05 (cinco) dias 
úteis, contados a partir do dia seguinte da publicação do ato decorrido na imprensa oficial (Diário Oficial 
de Bauru).
2. O recurso deverá estar digitado, não sendo aceito recurso interposto por fac-símile, e-mail, telex, internet, 
telegrama ou outro meio que não o especificado neste Edital. 
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3. O candidato que interpuser recurso em relação ao Concurso Público deverá utilizar o modelo constante 
no ANEXO III – MODELO DE RECURSO, apresentando-o devidamente fundamentado, na sede do 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru, na Seção de Expediente, Protocolo e Arquivo, Rua Padre João, 
11-25.
3.1. A pontuação relativa à(s) questão(ões) anulada(s) será atribuída a todos os candidatos presentes na 
prova objetiva. 
3.2. No caso de provimento do recurso interposto dentro das especificações, esse poderá, eventualmente, 
alterar a nota/classificação inicial obtida pelo candidato para uma nota/classificação superior ou inferior, ou 
ainda poderá ocorrer a desclassificação do candidato que não obtiver a nota mínima exigida para habilitação. 
3.3. A resposta ao recurso interposto será objeto de divulgação no Diário Oficial de Bauru.
3.4. No caso de recurso em pendência à época da realização de alguma das etapas do Concurso Público, o 
candidato poderá participar condicionalmente da etapa seguinte. 
4. Em caso de republicação de gabarito, caberá recurso administrativo apenas das questões eventualmente 
alteradas, observando-se o prazo preconizado pelo item 1 deste Capítulo.
5. Não caberá interposição de recurso requerendo a reconsideração de recurso indeferido interposto 
anteriormente.
6. Serão preliminarmente indeferidos os recursos:
 a) cujo teor desrespeite a Comissão Examinadora;
b) que esteja em desacordo com as especificações contidas neste Capítulo;
c) sem fundamentação ou com fundamentação inconsistente ou incoerente;
d) que não esteja explícito o requerimento do candidato Recorrente.
7. Os recursos interpostos que não preencherem os requisitos necessários à sua admissibilidade nos termos 
preconizados neste Capítulo serão recebidos como Direito de Petição, conforme prescrito pela Constituição 
Federal de 1.988.

CAPÍTULO X - DO PROVIMENTO DO CARGO
1. O provimento do cargo obedecerá à ordem de classificação.
2. A convocação será feita através do Diário Oficial de Bauru que estabelecerá data, horário e local para a 
apresentação do candidato aprovado.
3. Perderá os direitos decorrentes do concurso o candidato que:
a) Não comparecer na data, horário e local estabelecidos na convocação;
b) Não aceitar as condições estabelecidas para exercício do cargo, pelo Departamento de Água e Esgoto 
de Bauru;
c) Recusar a nomeação (Será excluído do cadastro, sendo o fato formalizado em termo de desistência).
d) Não comprovar os requisitos estabelecidos no presente Edital.
4. A nomeação do candidato ficará condicionada à:
a) apresentação dos devidos documentos, observados os termos do item 2 do Capítulo XI – Das 
Disposições Finais;
b) possuir, na data da nomeação, todos os requisitos exigidos para o cargo, previstos na inscrição, bem 
como comprová-los através dos documentos exigidos pelo Departamento.
c) declaração de que não acumula remuneração proveniente de cargos públicos, conforme previsto na 
Constituição Federal de 1988;
d) outros documentos que o DAE julgar necessário;
e) Perícia Médica/Psicológica e avaliação física, de caráter eliminatório, para avaliação de sua saúde física 
e mental;
5. O não atendimento à convocação dentro do prazo estipulado ou a manifestação por escrito de desistência 
implicará a exclusão definitiva do candidato deste Concurso Público, sem qualquer alegação de direitos 
futuros.

CAPÍTULO XI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
1. A inscrição implicará na completa ciência e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas 
neste Edital e nas demais normas legais pertinentes, sobre as quais não poderá o candidato alegar qualquer 
espécie de desconhecimento.
2. Quando da nomeação, o candidato deverá entregar os documentos comprobatórios constantes no item 3 
do Capítulo II – Das Inscrições.
2.1. A inexatidão e/ou irregularidades nos documentos, mesmo que verificadas a qualquer tempo, em 
especial por ocasião da nomeação, acarretarão a nulidade da inscrição com todas as suas decorrências, sem 
prejuízo das demais medidas de ordem administrativa, cível ou criminal. 
2.2. O candidato que, na data da posse, não reunir todos os requisitos enumerados no item 3 do Capítulo 
II – Das Inscrições, perderá o direito à vaga, sem ter direito à restituição do valor da Taxa de Inscrição.
3. A aprovação e a classificação definitiva geram, para o candidato, apenas a expectativa de direito à 
nomeação. O DAE reserva-se o direito de proceder às nomeações em número que atendam ao interesse e 
as necessidades do serviço, de acordo com a disponibilidade orçamentária e até o número exato de vagas 
oferecidas no prazo de validade deste edital.  
4. O prazo de validade deste Concurso Público será de 02 (dois) anos, contados da data de sua homologação, 
podendo ser prorrogado, a critério da Administração, uma única vez e por igual período. 
5. Caberá ao Presidente do Departamento de Água e Esgoto de Bauru-DAE a homologação deste Concurso 
Público. 
6. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualizações ou retificações, enquanto não consumada a 
providência ou evento que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em Edital ou Aviso a ser 
publicado no Diário Oficial de Bauru - DOM e no site: www.daebauru.sp.gov.br.  
7. A legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste Edital e alterações posteriores não 
serão objetos de avaliação da(s) prova(s) neste Concurso Público. 
8. Em caso de alteração de algum dado cadastral durante o prazo de validade deste Concurso, o candidato 
aprovado deverá requerer a atualização junto ao DAE.
8.1. O DAE não se responsabiliza por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes de alteração de endereço 
e/ou telefones de contato e não atualizados durante o prazo de validade deste Concurso. 
9. O DAE não emitirá Declaração de Aprovação no Concurso Público, sendo a própria publicação no Diário 
Oficial do Município de Bauru – DOM documento hábil para fins de comprovação da aprovação. 
10. Todas as convocações, avisos e resultados oficiais, referentes à realização deste Concurso Público, serão 
publicados no Diário Oficial do Município de Bauru – DOM e divulgados no site www.daebauru.sp.gov.
br, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento. 
11. Sem prejuízo das sanções criminais cabíveis, a qualquer tempo, o Departamento de Água e Esgoto 
de Bauru – DAE poderá anular a inscrição, provas ou nomeação do candidato, verificadas falsidade de 

declarações e documentos ou ainda irregularidades no Certame. 
12. O candidato será considerado desistente e excluído do Concurso Público quando não comparecer às 
convocações nas datas estabelecidas ou manifestar sua desistência por escrito.
13. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria n° 123/2013.

Bauru, 19 de março de 2013.
GIASONE ALBUQUERQUE CANDIA 

PRESIDENTE 

ANEXO I – DAS ATRIBUIÇÕES
 (Descrição sumária)

ENCANADOR PADRÃO: Realizar consertos de vazamentos nas tubulações de água e esgoto. Construir 
emissários e novas redes de água e de esgoto. Executar os serviços de instalação e/ou manutenção de redes 
de distribuição de água e redes coletoras de esgoto, procedendo a abertura e o aterramento de valetas, bem 
como auxiliando no recape asfáltico. Realizar consertos e manutenção em registros de manobra. Realizar 
manutenção hidráulica predial interna no Departamento. Conduzir veículos ou motocicletas do DAE até 
o local do serviço. Notificar e realizar cortes de água, realizar vistorias em imóveis, retirar hidrômetros 
para aferição, instalar hidrômetros e realizar religações de água, bem como operar equipamentos afins ao 
desenvolvimento das atividades. Manter em bom estado de conservação as máquinas, peças, ferramentas 
e instrumentos de seu uso, bem como aplicar estritas normas de segurança, organização do local de 
trabalho e meio ambiente. Cumprir regulamentos internos. Realizar outras atividades correlatas, conforme 
necessidade do trabalho, sob orientação e supervisão do superior imediato.

ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
PROVA OBJETIVA:
Língua Portuguesa: Leitura, compreensão, interpretação, gênero em textos diversos; Encontros vocálicos 
e consonantais; Divisão silábica; Sílaba tônica; Classes de palavras (artigo, substantivo, pronome, 
preposição, verbo, advérbio, adjetivo...) e suas flexões, classificações e emprego; Tipos de frases; Pontuação; 
Alfabeto; Novo acordo ortográfico, sinônimos e antônimos, acentuação gráfica, regência nominal e verbal, 
concordância nominal e verbal.
Matemática: Operações fundamentais; Conjuntos numéricos: números naturais, inteiros, racionais, 
irracionais e reais; Operações com frações; Frações decimais e números decimais; Razão e proporção; 
Regra de três; Porcentagem e juros simples; Operações com números inteiros; Problemas com equações do 
primeiro grau; Perímetro e área, Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema.
Conhecimentos Específicos: Conhecimentos básicos inerentes às atividades da função; Conhecimentos 
teóricos e práticos de construções e instalações hidráulico-sanitárias. Tipos de ferramentas e materiais 
normalmente utilizados. Tipos de tubulação, roscas, vedação e conexão de encanamentos, instalação de 
registros, cavaletes, hidrômetros, curvas, luvas, bem como, outros materiais empregados em instalações. 
Noções de abertura, dimensionamento, escoramento e sinalização de valas. Ligações de água. Ligações de 
esgoto. Válvulas. Registros. Hidrômetros. Noções de operação de motor de bombas. Noções de manutenção, 
remanejamento e prolongamento de redes de água e esgotos. Assentamento de tubos, manilhas e conexões 
de água e esgoto em redes e interceptores de esgotos. Conhecimentos em ligações, substituição, reparos e 
desobstrução de ramais domiciliares de água e esgotos. Preparação de nivelamento e compactação manual 
do solo. Segurança no manuseio dos equipamentos. Equipamentos de Proteção Individual – EPIs. Direção 
Defensiva. Primeiros Socorros. Ética Profissional.
PROVA PRÁTICA: Consistirá na execução de tarefas típicas do cargo como identificação, manuseio e 
uso de ferramentas, instrumentos, materiais e equipamentos utilizados nas atividades inerentes ao cargo; 
envolvendo uma situação real da área de Hidráulica/Saneamento, baseada nas atribuições do cargo (Anexo 
I) e conhecimentos específicos do cargo (Anexo II), para demonstração de conhecimentos e habilidades 
no domínio dos equipamentos/ferramentas, de forma condizente com os conhecimentos exigidos para o 
desenvolvimento das funções. Procedimentos de segurança e uso de Equipamentos de Proteção Individual 
(EPIs).

ANEXO III – MODELO DE RECURSO
à Comissão de Concurso para o cargo de ENCANADOR PADRÃO
_______________________________, candidato(a) inscrito(a) no CONCURSO PÚBLICO PARA 
PROVIMENTO DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, com o 
número de inscrição  _____________________________, portador(a) do documento de identificação 
(R.G.) número ___________________________, residente à R./Av. _____________________________
______________, n.º __________, Bairro: _____________________, vem apresentar recurso referente: 
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________. 
 Embasamento: _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________.
 Nestes termos,
 Pede deferimento.
 Bauru, ___ de ____________ de 2013.

Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:

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

à Comissão de Concurso para o cargo de ENCANADOR PADRÃO
_______________________________, candidato(a) inscrito(a) no CONCURSO PÚBLICO PARA 
PROVIMENTO DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, com o 
número de inscrição  __________________________, portador(a) do documento de identificação (R.G.) 
número _____________________________, solicito condições especiais para fazer a prova, conforme o 
especificado abaixo:
_____________________________________________________________________________________
________. 
 Em anexo: Laudo médico (original ou cópia autenticada), conforme CAPÍTULO IV – DAS 
CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA PROVA, item 1, e subitens, do Edital 011/2013 - 
DAE.
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 Nestes termos,
 Pede deferimento.
 Bauru, ___ de ____________ de 2013.

Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:

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

à Comissão de Concurso para o cargo de ENCANADOR PADRÃO.
_______________________________, candidato(a) inscrito(a) no CONCURSO PÚBLICO PARA 
PROVIMENTO DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, com o 
número de inscrição  _________________________, portador(a) do documento de identificação (R.G.) 
número _________________________, solicito que minha inscrição seja efetivada como candidato 
portador de necessidades especiais de acordo com o Capítulo V do Edital 011/2013.
Descrição da Deficiência:
_____________________________________________________________________________________
________________________________. 
 Em anexo: Laudo médico (original ou cópia autenticada), conforme Capítulo V - DA 
PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS, item 8, e 
subitens, do Edital 011/2013 - DAE.
 Nestes termos,
 Pede deferimento.
 Bauru, ___ de ____________ de 2013.

Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:

ANEXO VI
LAUDO MÉDICO SOBRE A PESSOA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS

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

C4 - ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores.
C5 – visão monocular (Súmula nº. 377, do STJ).
D – Deficiência Mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação 
antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como:
D1 – comunicação
D2 - cuidado pessoal
D3 - habilidades sociais
D4 – utilização dos recursos da comunidade
D5 – saúde e segurança
D6 – habilidades acadêmicas
D7 – lazer
D8 – trabalho
E - Deficiência múltipla: associação de duas ou mais deficiências.
F – Reabilitação pela Previdência Social (anexar declaração do INSS).
Local e data:____________________________________________________
Nome do médico/CRM:___________________________________________
Endereço para contato:____________________________________________
Assinatura e carimbo:_____________________________________________

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU
EDITAL Nº. 012/2013 - CONCURSO PÚBLICO

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

CAPÍTULO I - DO CARGO, DAS VAGAS, DOS VENCIMENTOS, DA ESCOLARIDADE/PRÉ-
REQUISITOS E DA JORNADA DE TRABALHO:
1. Este concurso destina-se ao provimento de cargos atualmente vagos, que vierem a ocorrer ou forem 
criados dentro do prazo de validade previsto no Edital.
2. O cargo, número de vagas, vencimentos e jornada de trabalho são os estabelecidos a seguir:
•	 Cargo: OPERADOR DE RÁDIO E TELEFONIA I
•	 Número de Vagas: 01 (uma)
•	 Vencimentos (base mês 02/2013): R$ 1.122,23, sendo: Referência 07A - R$ 601,31; 
Produtividade 50% da Referência – R$ 300,66 (pagamento sujeito ao cumprimento dos critérios 
estabelecidos na Resolução nº. 031 de 13/07/1995); Lei 3746/94 (20% da referência) - R$ 120,26 e 
Vantagem Pessoal referente a Lei 6.211/2012: R$ 100,00. 
•	 Jornada de Trabalho: escala de 12 (doze) horas de trabalho por 36 (trinta e seis) horas de 
descanso, em período diurno e/ou noturno, sendo que o candidato nomeado cumprirá dentro do horário 
estabelecido pelo D.A.E.
3. Requisitos: Ensino Médio Completo.
4. As atribuições a serem exercidas pelo candidato admitido encontram-se no ANEXO I – Das Atribuições 
(descrição sumária do cargo).
5. A nomeação e o exercício do cargo serão regidos pelo regime Estatutário, estando o candidato empossado 
subordinado ao Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Bauru (Lei Municipal nº 1574/71 e 
alterações posteriores), ao Regime Jurídico Único do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal 
nº 3373/1991 e alterações posteriores) e ao Regime Disciplinar do Servidor Público Municipal de Bauru 
(Lei Municipal nº 3781/1994 e alterações posteriores) e demais legislações inerentes aos Servidores 
Públicos Municipais.
6. Após investido no cargo, fará jus ao recebimento do Vale-compra no valor de R$ 245,00 (duzentos e 
quarenta e cinco reais) e outros benefícios instituídos por lei.

CAPÍTULO II - DAS INSCRIÇÕES: 
1. A inscrição deverá ser efetuada das 10 horas do dia 17/04/2013 às 16 horas de 26/04/2013, 
EXCLUSIVAMENTE pela internet, através do site www.daebauru.sp.gov.br na área CONCURSOS 
PÚBLICOS NO DAE.  
1.1. Não será permitida inscrição por meio bancário, pelos Correios, fac-símile, condicional ou fora do 
prazo estabelecido.
1.2. O candidato que não tiver acesso próprio à internet poderá efetivar a sua inscrição por meio de serviços 
públicos como o Programa Acessa São Paulo que disponibilizam acesso gratuito em dois postos na cidade 
de Bauru localizados na Rua Amazonas, nº. 1-41, Jd. Coralina e no Posto do Poupatempo (E-poupatempo), 
situado à Rua Inconfidência, esquina com a Av. Nações Unidas. Para utilizar o equipamento o candidato 
deve realizar um cadastro apresentando o RG. Os programas são gratuitos e permitidos a todo cidadão.
2. A inscrição implicará na completa ciência e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste 
Edital, sobre as quais o candidato não poderá alegar qualquer espécie de desconhecimento. 
3. Para se inscrever, o candidato deverá estar ciente de que sua posse ficará condicionada ao preenchimento 
das condições essenciais ao cargo abaixo descritas: 
a) ser brasileiro, nato ou naturalizado, ou gozar das prerrogativas previstas no art. 12 da Constituição 
Federal e demais disposições de lei, no caso de estrangeiros; 
b) ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos; 
c) quando do sexo masculino, estar em dia com as obrigações militares; 
d) ser eleitor e estar quite com a Justiça Eleitoral; 
e) estar com o CPF regularizado; 
f) possuir os requisitos exigidos para o exercício do cargo, bem como os documentos comprobatórios dos 
requisitos constantes do item 3 do CAPÍTULO I deste edital (Diploma, Certificado ou Declaração de 
Conclusão do Ensino Médio, emitido por estabelecimento de Ensino Oficial ou Particular, devidamente 
registrado no órgão competente) e demais documentos comprobatórios necessários à investidura do cargo 
conforme Capítulo X deste Edital.
g) não registrar antecedentes criminais; achando-se em pleno exercício de seus direitos civis e políticos; 
h) ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, comprovadas por avaliação médica/
psicológica – pré-admissional;
i) residir no Município de Bauru/SP ou em localidade próxima, nos termos das Leis Municipais nº. 3.781/94 
(Artigo 14, Inciso XII) e nº. 5.805/09.
j) não ter sido demitido ou exonerado do serviço público federal, estadual ou municipal, em consequência 
de processo administrativo ou a bem do serviço público, bem como não ter sido demitido por justa causa de 
emprego público de autarquia, fundação, empresa pública, ou sociedade de economia mista, instituída por 
órgãos da administração federal, estadual ou municipal.
4. Após preencher o formulário de inscrição do cargo que pretende concorrer, o candidato deverá 
providenciar a impressão do boleto bancário referente à taxa de inscrição, no valor de R$ 30,00 (trinta 
reais), devendo efetuar o pagamento, somente em dinheiro, em qualquer agência bancária da Caixa 
Econômica Federal (CEF) ou lotéricas.
4.1. Não será aceito pagamento da taxa de inscrição por depósito em caixa eletrônico, pelos Correios, 
fac-símile, transferência eletrônica, DOC, DOC-eletrônico, ordem de pagamento ou  depósito  comum  
em  conta  corrente, agendamento, condicional  ou fora do período de inscrição (das 10 horas do dia 
17/04/2013 às 16 horas de 26/04/2013) ou por qualquer outro meio que não os especificados neste Edital. 
4.2. O não atendimento aos procedimentos estabelecidos nos itens anteriores implicará o cancelamento da 
inscrição do candidato, verificada a irregularidade a qualquer tempo. 
4.3. Para o pagamento da taxa de inscrição, somente poderá ser utilizado o boleto bancário gerado no ato da 
inscrição, até a data-limite do encerramento das inscrições. Atenção para o horário bancário. 
4.4. A efetivação da inscrição ocorrerá após a confirmação, pelo banco, do pagamento do boleto referente à 
taxa. A pesquisa para acompanhar a situação da inscrição poderá ser feita no site: www.daebauru.sp.gov.
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br, na página do Concurso Público, a partir do 5º (quinto) dia útil após o encerramento do período de 
inscrições. Caso seja detectada a falta de informação, o candidato deverá entrar em contato com o DAE – 
Serviço de Recursos Humanos/Seção de Recrutamento, Seleção e Desenvolvimento de Pessoal – fone: (14) 
3235-6183, para verificação do ocorrido.
4.5. O Departamento de Água e Esgoto de Bauru não se responsabiliza por solicitação de inscrição – via 
internet – não recebida por motivos de ordem técnica, falhas de comunicação, bem como outros fatores que 
impossibilitem a correta transmissão de dados do candidato.
4.6. Não haverá devolução da importância paga, ainda que efetuada a mais ou em duplicidade, nem isenção 
total ou parcial de pagamento do valor da taxa de inscrição, seja qual for o motivo alegado, exceto no caso 
previsto no Capitulo III.
5. A devolução da importância paga somente ocorrerá se o Concurso Público não se realizar.
6. O candidato será responsável por qualquer erro, omissão e pelas informações prestadas na ficha de 
inscrição. 
6.1. O candidato que prestar declaração falsa, inexata ou, ainda, que não satisfaça todas as condições 
estabelecidas neste Edital, terá sua inscrição cancelada e, em conseqüência, anulados todos os atos dela 
decorrentes, mesmo que aprovado e que o fato seja constatado posteriormente. 
7. As informações prestadas na ficha de inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, cabendo ao 
DAE o direito de excluir do Concurso Público aquele que preenchê-la com dados incorretos ou que prestar 
informações inverídicas, ainda que o fato seja constatado posteriormente. 
8. No ato da inscrição, não serão solicitados os documentos comprobatórios constantes no item 3 deste 
Capítulo II.
9. As informações complementares referentes à inscrição poderão ser obtidas no site: www.daebauru.
sp.gov.br. 
10. Para inscrever-se, o candidato deverá: 
a) acessar o site www.daebauru.sp.gov.br, durante o período de inscrição (das 10 horas do dia 17/04/2013 
às 16 horas de 26/04/2013); 
b) localizar no site o “link” correlato ao Concurso Público; 
c) ler, na íntegra, o respectivo Edital;
d) selecionar o cargo desejado e preencher total e corretamente a ficha de inscrição;
e) transmitir os dados da inscrição; 
f) imprimir o boleto bancário; 
g) efetuar o pagamento da taxa de inscrição, de acordo com o item 4. deste Capítulo, até a data-limite para 
encerramento das inscrições (26/04/2013) - Atenção para o horário bancário.

CAPÍTULO III - DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO:
1. Nos casos amparados pela Lei Municipal nº. 4.385/99, alterada pela Lei nº. 5.340 de 16 de março de 
2006, ficarão isentos do recolhimento da taxa de inscrição, os candidatos que comprovarem DOAÇÃO 
DE SANGUE, no corrente ano (2013), em hospitais públicos e/ou privados do Município de Bauru.
2. O candidato que se enquadrar neste Capítulo, para inscrever-se deverá:
a) acessar o site www.daebauru.sp.gov.br, durante o período de inscrição (das 10 horas do dia 17/04/2013 
às 16 horas de 26/04/2013); 
b) localizar no site o “link” correlato ao Concurso Público; 
c) ler, na íntegra, o respectivo Edital;
d) selecionar o cargo desejado e preencher total e corretamente a ficha de inscrição; 
e) transmitir os dados da inscrição; 
f) imprimir o boleto bancário; 
g) Anexar ao boleto bancário/comprovante de inscrição, cópia do documento que comprove DOAÇÃO 
DE SANGUE, no corrente ano (2013), em hospitais públicos e/ou privados do Município de Bauru, 
acompanhado do documento original para conferência, dirigindo-se ao Departamento de Água e Esgoto/
Seção de Protocolo, sito à Rua: Padre João, 11-25, no horário das 9:00 às 17:00 horas, até a data-limite 
para encerramento das inscrições (26/04/2013).

CAPÍTULO IV – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA PROVA:
1. O candidato que necessitar de condições especiais para prestação da prova deverá apresentar durante 
o período de inscrições, na Sede do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, sito à Rua Padre João, 
11-25, na Seção de Protocolo, endereçado a Comissão Examinadora do referido Concurso, requerimento 
conforme modelo previsto no ANEXO IV deste edital, detalhando as condições especiais de que 
necessita, como por exemplo: prova ampliada, auxílio para leitura da prova, sala de fácil acesso, ou outras 
condições as quais deverão estar claramente descritas no pedido.
1.1. A solicitação da condição especial para prestar a prova deverá vir acompanhada de Laudo Médico, 
onde conste a Classificação Internacional de Doença – CID da doença que acomete o candidato, bem como 
a justificativa de necessidade da condição pleiteada pelo candidato.
1.2. O candidato que não o fizer, durante o período de inscrição e conforme o estabelecido nos itens 1 e 1.1., 
não terá sua prova especial preparada ou as condições especiais providenciadas.
1.3. O atendimento às condições especiais pleiteadas ficará sujeito à análise da razoabilidade do solicitado.
1.4. O candidato portador de necessidades especiais deverá, ainda, observar o Capítulo V – Da Participação 
de candidato portador de necessidades especiais.

CAPÍTULO V – DA PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATO PORTADOR DE NECESSIDADES 
ESPECIAIS 
1. Candidatos portadores de necessidades especiais que pretendem fazer uso das prerrogativas que 
lhes são facultadas no inciso VIII do artigo 37 da Constituição Federal, na Lei Federal nº. 7.853/89, no 
Decreto Federal nº. 3.298/99, na Lei Complementar Estadual nº. 683/92 e na Lei Municipal nº. 5.215/04 é 
assegurado o direito de inscrição para o cargo em Concurso Público, cujas atribuições sejam compatíveis 
com a deficiência de que são portadoras.
2. Em cumprimento a legislação Federal, Estadual e Municipal, ser-lhes-á reservado o percentual de 5% 
(cinco por cento) das vagas existentes, as que vierem a surgir ou forem criadas no prazo de validade do 
Concurso, para o Cargo regulado pelo presente Edital.
3. O candidato portador de necessidades especiais, antes de se inscrever, deverá verificar se as atribuições 
do cargo, especificadas no ANEXO I – DAS ATRIBUIÇÕES (descrição sumária) deste edital, são 
compatíveis com a deficiência de que é portador.
4. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no artigo 
4º do Decreto Federal nº. 3.298/99 e suas alterações, na Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça e na 
Lei Municipal nº. 5.215/04.

5. O candidato portador de deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no artigo 40 do Decreto 
Federal nº. 3.298/99, participará do Concurso em igualdade de condições com os demais candidatos, no que 
se refere ao conteúdo da prova, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de aplicação 
da prova.
6. O candidato deverá obrigatoriamente especificar e indicar, na ficha de inscrição, o tipo de deficiência de 
que é portador, observado o disposto no item 4 deste Capítulo.
7. O portador de deficiência, quando da inscrição, deverá obrigatoriamente observar o procedimento a ser 
cumprido, conforme descrito no item 8 deste Capítulo.
8. O candidato portador de deficiência, após especificá-la no Formulário de Inscrição preenchido via 
internet nos termos indicados no Capítulo II, para efetivar sua inscrição, deverá apresentar durante o 
período de inscrições, na Sede do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, sito à Rua Padre João, 11-
25, na Seção de Protocolo, endereçado a Comissão Examinadora do referido Concurso, para o Serviço de 
Recursos Humanos do Departamento de Água e Esgoto de Bauru:
8.1. Requerimento com a qualificação completa do candidato, com a indicação do cargo a que está 
concorrendo no Concurso Público, conforme modelo previsto no ANEXO V, e também;
8.2. Laudo médico (original ou cópia autenticada) expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses antes 
do término do período designado para as inscrições, atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, 
com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, bem 
como a provável causa da deficiência que lhe acomete, inclusive, para assegurar previsão de adaptação de 
sua prova, informando ainda o nome do candidato, seu documento de identidade (RG), número do CPF, 
conforme modelo do ANEXO VI.
8.2.1. O Laudo Médico para os fins acima indicados deverá constar expressamente que a deficiência se 
enquadra na previsão do artigo 4º e seus incisos do Decreto nº. 3.298/99 e alterações posteriores.
8.3. O candidato que não atender ao estabelecido no item 8 e subitens 8.1, 8.2 e 8.2.1, durante o período 
de inscrição e conforme o estabelecido neste item, não será considerado portador de deficiência, seja qual 
for o motivo alegado.
9. Além do já determinado, o candidato com deficiência deverá declarar, quando da inscrição, se deseja 
concorrer às vagas reservadas aos candidatos com deficiência, no campo destinado para tanto.
10. O candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme as instruções constantes neste 
Capítulo, não poderá impetrar recurso administrativo em favor de sua condição.
11. O candidato com deficiência, se classificado na forma estabelecida por este Edital, além de figurar na 
lista de classificação geral, terá seu nome constante da lista específica de deficientes.
12. Os candidatos constantes da lista especial (portadores de deficiência) serão convocados pelo DAE para 
perícia médica, com a finalidade de avaliação a ser realizada pelos médicos oficiais do Município de Bauru, 
para verificar se a deficiência declarada no ato da inscrição se enquadra na previsão do artigo 4º, do Decreto 
Federal nº. 3.298/99 e suas alterações e da Súmula 377 do STJ, assim como se há compatibilidade ou não 
da deficiência com as atribuições do Cargo a ser ocupado, nos termos dos artigos 37 e 43 da referida norma, 
observadas as seguintes disposições:
12.1. A avaliação de que trata este item terá caráter terminativo.
12.2. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do 
candidato com deficiência à avaliação tratada no item 12.
12.3. Será eliminado do Concurso o candidato que tiver deficiência considerada incompatível com as 
atribuições do cargo.
12.4. Será excluído da Lista Especial (portadores de deficiência) o candidato que não tiver configurada a 
deficiência declarada ou não comparecer na perícia médica, passando a figurar somente na Lista Geral, caso 
obtenha a pontuação necessária para tanto.
12.5. Será excluído da Lista Especial (portadores de deficiência) o candidato que, por ocasião da perícia 
médica, não apresentar a documentação original comprobatória da condição, estabelecida no item 8 deste 
Capítulo, passando a figurar somente na Lista Geral, caso obtenha a pontuação necessária para tanto.
13. As vagas reservadas que não forem providas por falta de candidatos com deficiência ou por reprovação 
no Concurso ou na perícia médica, esgotada a listagem especial, serão preenchidas pelos demais candidatos 
com estrita observância à ordem classificatória.
14. A não observância, pelo candidato, de qualquer das disposições deste Capítulo, implicará a perda do 
direito a ser nomeado para as vagas reservadas aos candidatos com deficiência.
15. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para este Concurso Público e não será devolvido 
ao candidato.
16. Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de 
restrição funcional, e/ou de aposentadoria por invalidez.
17. Contra a decisão que indeferir a solicitação de inscrição como deficiente caberá recurso, devidamente 
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1º (primeiro) 
dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial do Município disponível no site: www.bauru.
sp.gov.br.

CAPÍTULO VI - DAS PROVA, DO JULGAMENTO E HABILITAÇÃO.
1. O Concurso Público regulado pelo presente Edital será composto por uma Prova Objetiva, nos termos 
abaixo descritos:
1.1. PROVA OBJETIVA: será constituída por 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, distribuídas 
pelos seguintes componentes:
a) Língua Portuguesa: 10 (dez) questões;
b) Matemática: 10 (dez) questões;
c) Conhecimentos Específicos: 30 (trinta) questões;
1.1.1. A prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, visa avaliar o grau de conhecimento 
teórico do candidato, necessário ao desempenho do cargo público. Essa prova terá duração de 03 (três) 
horas e será composta de questões de múltipla escolha, com 04 (quatro) alternativas cada uma, de acordo 
com o conteúdo programático constante do ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO.
1.1.2. A prova objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, atribuindo-se 2,0 (dois) 
pontos a cada questão correta.
1.1.3. Será considerado habilitado o candidato que obtiver: mínimo de 60% (sessenta por cento) de 
acertos na prova e não zerar em nenhum dos componentes da prova conforme item 1.1 deste Capítulo 
(Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos Específicos).
1.1.4. O candidato não habilitado será excluído do Concurso Público.

CAPÍTULO VII - DA PRESTAÇÃO DA PROVA
1. A prova será realizada na cidade de Bauru. 
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2. O candidato somente poderá realizar a prova na data, horário e local constantes do respectivo Edital de 
Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru.
3. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações na imprensa oficial, não 
podendo alegar desconhecimento ou justificar sua ausência ou atraso na realização da prova.
4. O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova, constante do Edital de Convocação, 
com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para seu início, munido de: 
a) caneta esferográfica azul ou preta, lápis e borracha; 
b) original de um dos seguintes documentos de identificação e dentro do prazo de validade, conforme 
o caso: Cédula de Identidade (RG), Carteira de órgão ou Conselho de Classe que tenha força de 
documento de identificação, Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), Certificado Militar, 
Carteira Nacional de Habilitação, expedida nos termos da Lei Federal nº. 9.503/97, ou Passaporte.
c) Para sua segurança, o candidato deverá levar no dia da prova o comprovante de inscrição.
4.1. Não serão aceitos protocolo, cópia dos documentos citados, ainda que autenticada, ou quaisquer outros 
documentos não constantes deste Edital, inclusive, carteira funcional de ordem pública ou privada.
4.2. Somente será admitido à sala ou local de prova o candidato que apresentar os documentos discriminados 
neste item e desde que permita, com clareza, a sua identificação.
4.3. O candidato que não apresentar o documento conforme o item 4, deste Capítulo, não fará a prova, 
sendo considerado ausente e eliminado do Concurso Público. 
5. Não será admitido na sala ou local de prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido 
para o seu início.
6. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do 
candidato, nem aplicação da prova fora do local, data e horário pré-estabelecidos. 
7. O candidato não poderá ausentar-se da sala ou local de prova sem o acompanhamento de um fiscal.
8. O candidato que, eventualmente, necessitar alterar algum dado cadastral, por erro de digitação constante 
no Edital de Convocação, deverá entregar a correção em formulário específico, devidamente datado e 
assinado, ao fiscal de sala. O candidato que queira fazer alguma reclamação ou sugestão deverá procurar a 
Sala de Coordenação no local em que estiver prestando a prova. 
8.1. O candidato que não solicitar a correção nos termos deste item deverá arcar, exclusivamente, com as 
conseqüências advindas de sua omissão.
9. Não haverá prorrogação do tempo previsto para a aplicação da prova em virtude de afastamento, por 
qualquer motivo, de candidato da sala ou local de prova. 
10. Em caso de necessidade de amamentação durante a prova objetiva, e tão somente nesse caso, a candidata 
deverá levar um acompanhante, maior de idade, devidamente comprovada, que ficará em local reservado 
para tal finalidade e será responsável pela guarda da criança. 
10.1. No momento da amamentação, a candidata deverá ser acompanhada por uma fiscal sem a presença 
do responsável pela criança. 
10.2. Não haverá compensação do tempo de amamentação à duração da prova da candidata. 
11. Excetuada a situação prevista no item 10 deste Capítulo, não será permitida a permanência de qualquer 
acompanhante nas dependências do local de realização de qualquer prova, podendo ocasionar, inclusive, a 
não participação do(a) candidato(a) no Concurso Público. 
12. Durante a realização da(s) prova(s), não será permitida qualquer espécie de consulta a códigos, 
livros, manuais, impressos, anotações ou outro tipo de pesquisa, utilização de material não fornecido pelo 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru, calculadoras, celulares ou qualquer outro meio, bem como uso 
de boné, gorro, chapéu e óculos de sol.
13. Será excluído do Concurso Público o candidato que: 
a) não comparecer à prova, ou qualquer das etapas, conforme convocação oficial (Diário Oficial do 
Município), seja qual for o motivo alegado; 
b) apresentar-se fora de local, data e horário estabelecidos no Edital de Convocação; 
c) não apresentar o documento de identificação conforme o previsto no item 4 deste Capítulo; 
d) ausentar-se, durante o processo, da sala ou local de prova sem o acompanhamento de um fiscal; 
e) for surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente ou por escrito, bem 
como fazendo uso de material não permitido para a realização da prova ou de qualquer tipo de equipamento 
eletrônico de comunicação; 
f) lançar meios ilícitos para a realização da prova;
g) não devolver ao fiscal, seguindo critérios estabelecidos neste Edital, qualquer material de aplicação e de 
correção da prova;
h) estiver portando arma, ainda que possua o respectivo porte;
i) durante o processo, não atender a uma das disposições estabelecidas neste Edital;
j) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos;
k) agir com incorreção ou descortesia para com qualquer membro da equipe encarregada da aplicação da 
prova.
l) ausentar-se do local da prova antes de decorrido o tempo mínimo de permanência.

DA PROVA OBJETIVA
14. A Prova Objetiva tem data prevista para sua realização em 19 DE MAIO DE 2013 (domingo) no 
período da manhã.
14.1. A confirmação oficial da data, horário e informação sobre o local para a realização da prova deverá 
ser acompanhada pelo candidato por meio de Edital de Convocação a ser publicado no Diário Oficial 
do Município – DOM e no site www.daebauru.sp.gov.br, não podendo ser alegada qualquer espécie de 
desconhecimento. 
14.2. Se eventualmente, por qualquer que seja o motivo, o nome do candidato não constar da relação 
divulgada, para consulta de inscrições deferidas e indeferidas, no site www.daebauru.sp.gov.br o 
candidato deverá entrar em contato com o Serviço de Recursos Humanos/Seção de Recrutamento, Seleção 
e Desenvolvimento de Pessoal, fone: (14)3235-6183, para verificar o ocorrido. 
14.2.1. Ocorrendo o caso constante deste item, poderá o candidato participar do Concurso Público e realizar 
a prova se apresentar o respectivo comprovante de pagamento, efetuado nos moldes previstos neste Edital, 
devendo, para tanto, preencher, no dia da prova, formulário específico. 
14.2.2. A inclusão de que trata este item será realizada de forma condicional, sujeita à posterior verificação 
da regularidade da referida inscrição. 
14.2.3. Constatada eventual irregularidade na inscrição, a inclusão do candidato será automaticamente 
cancelada, sem direito à reclamação, independentemente de qualquer formalidade, considerados nulos 
todos os atos dela decorrentes. 
14.3. O horário de início da prova será definido em cada sala, após os devidos esclarecimentos sobre sua 
aplicação. 

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

CAPÍTULO VIII - DA PONTUAÇÃO FINAL, DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE E DA 
CLASSIFICAÇÃO FINAL 
1. A pontuação final do candidato será a nota obtida na Prova Objetiva.
2. Os candidatos aprovados serão classificados por ordem decrescente da pontuação final. 
2.1. Em caso de igualdade da pontuação final, serão aplicados, sucessivamente, os seguintes critérios de 
desempate ao candidato: 
a) com idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal nº 10.741/03, entre si e frente aos 
demais, sendo que será dada preferência ao de idade mais elevada;
b) que obtiver maior pontuação nas questões de Conhecimentos Específicos;
c) que obtiver maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa
d) que obtiver maior pontuação nas questões de Matemática; 
e) mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos. 
3. Os candidatos classificados serão enumerados em duas listas, sendo uma geral (todos os candidatos 
aprovados) por cargo e outra especial (portadores de deficiência aprovados) por cargo, que serão publicadas 
no Diário Oficial de Bauru.
4. A Lista de Classificação Final Especial conterá somente os candidatos portadores de deficiência 
considerados aptos para o exercício do cargo.
5. Não ocorrendo inscrição no Concurso Público ou aprovação de candidatos portadores de deficiência ou 
aptos na perícia médica, será elaborada somente a Lista de Classificação Final Geral.

CAPÍTULO IX - DOS RECURSOS 
1. O candidato poderá apresentar recurso quanto a cada fase do concurso no prazo de até 05 (cinco) dias 
úteis, contados a partir do dia seguinte da publicação do ato decorrido na imprensa oficial (Diário Oficial 
de Bauru).
2. O recurso deverá estar digitado, não sendo aceito recurso interposto por fac-símile, e-mail, telex, internet, 
telegrama ou outro meio que não o especificado neste Edital. 
3. O candidato que interpuser recurso em relação ao Concurso Público deverá utilizar o modelo constante 
no ANEXO III – MODELO DE RECURSO, apresentando-o devidamente fundamentado, na sede do 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru, na Seção de Expediente, Protocolo e Arquivo, Rua Padre João, 
11-25.
3.1. A pontuação relativa à(s) questão(ões) anulada(s) será atribuída a todos os candidatos presentes na 
prova objetiva. 
3.2. No caso de provimento do recurso interposto dentro das especificações, esse poderá, eventualmente, 
alterar a nota/classificação inicial obtida pelo candidato para uma nota/classificação superior ou inferior, ou 
ainda poderá ocorrer a desclassificação do candidato que não obtiver a nota mínima exigida para habilitação. 
3.3. A resposta ao recurso interposto será objeto de divulgação no Diário Oficial de Bauru.
3.4. No caso de recurso em pendência à época da realização de alguma das etapas do Concurso Público, o 
candidato poderá participar condicionalmente da etapa seguinte. 
4. Em caso de republicação de gabarito, caberá recurso administrativo apenas das questões eventualmente 
alteradas, observando-se o prazo preconizado pelo item 1 deste Capítulo.
5. Não caberá interposição de recurso requerendo a reconsideração de recurso indeferido interposto 
anteriormente.
6. Serão preliminarmente indeferidos os recursos:
a) cujo teor desrespeite a Comissão Examinadora;
b) que esteja em desacordo com as especificações contidas neste Capítulo;
c) sem fundamentação ou com fundamentação inconsistente ou incoerente;
d) que não esteja explícito o requerimento do candidato Recorrente.
7. Os recursos interpostos que não preencherem os requisitos necessários à sua admissibilidade nos termos 
preconizados neste Capítulo serão recebidos como Direito de Petição, conforme prescrito pela Constituição 
Federal de 1.988.

CAPÍTULO X - DO PROVIMENTO DO CARGO
1. O provimento do cargo obedecerá à ordem de classificação.
2. A convocação será feita através do Diário Oficial de Bauru que estabelecerá data, horário e local para a 
apresentação do candidato aprovado.
3. Perderá os direitos decorrentes do concurso o candidato que:
a) Não comparecer na data, horário e local estabelecidos na convocação;
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b) Não aceitar as condições estabelecidas para exercício do cargo, pelo Departamento de Água e Esgoto 
de Bauru;
c) Recusar a nomeação (Será excluído do cadastro, sendo o fato formalizado em termo de desistência).
d) Não comprovar os requisitos estabelecidos no presente Edital.
4. A nomeação do candidato ficará condicionada à:
a) apresentação dos devidos documentos, observados os termos do item 2 do Capítulo XI – Das 
Disposições Finais;
b) possuir, na data da nomeação, todos os requisitos exigidos para o cargo, previstos na inscrição, bem 
como comprová-los através dos documentos exigidos pelo Departamento.
c) declaração de que não acumula remuneração proveniente de cargos públicos, conforme previsto na 
Constituição Federal de 1988;
d) outros documentos que o DAE julgar necessário;
e) Perícia Médica/Psicológica e avaliação física, de caráter eliminatório, para avaliação de sua saúde física 
e mental;
5. O não atendimento à convocação dentro do prazo estipulado ou a manifestação por escrito de desistência 
implicará a exclusão definitiva do candidato deste Concurso Público, sem qualquer alegação de direitos 
futuros.

CAPÍTULO XI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
1. A inscrição implicará na completa ciência e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas 
neste Edital e nas demais normas legais pertinentes, sobre as quais não poderá o candidato alegar qualquer 
espécie de desconhecimento.
2. Quando da nomeação, o candidato deverá entregar os documentos comprobatórios constantes no item 3 
do Capítulo II – Das Inscrições.
2.1. A inexatidão e/ou irregularidades nos documentos, mesmo que verificadas a qualquer tempo, em 
especial por ocasião da nomeação, acarretarão a nulidade da inscrição com todas as suas decorrências, sem 
prejuízo das demais medidas de ordem administrativa, cível ou criminal. 
2.2. O candidato que, na data da posse, não reunir todos os requisitos enumerados no item 3 do Capítulo 
II – Das Inscrições, perderá o direito à vaga, sem ter direito à restituição do valor da Taxa de Inscrição.
3. A aprovação e a classificação definitiva geram, para o candidato, apenas a expectativa de direito à 
nomeação. O DAE reserva-se o direito de proceder às nomeações em número que atendam ao interesse e 
as necessidades do serviço, de acordo com a disponibilidade orçamentária e até o número exato de vagas 
oferecidas no prazo de validade deste edital.  
4. O prazo de validade deste Concurso Público será de 02 (dois) anos, contados da data de sua homologação, 
podendo ser prorrogado, a critério da Administração, uma única vez e por igual período. 
5. Caberá ao Presidente do Departamento de Água e Esgoto de Bauru-DAE a homologação deste Concurso 
Público. 
6. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualizações ou retificações, enquanto não consumada a 
providência ou evento que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em Edital ou Aviso a ser 
publicado no Diário Oficial de Bauru - DOM e no site: www.daebauru.sp.gov.br.  
7. A legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste Edital e alterações posteriores não 
serão objetos de avaliação da(s) prova(s) neste Concurso Público. 
8. Em caso de alteração de algum dado cadastral durante o prazo de validade deste Concurso, o candidato 
aprovado deverá requerer a atualização junto ao DAE.
8.1. O DAE não se responsabiliza por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes de alteração de endereço 
e/ou telefones de contato e não atualizados durante o prazo de validade deste Concurso. 
9. O DAE não emitirá Declaração de Aprovação no Concurso Público, sendo a própria publicação no Diário 
Oficial do Município de Bauru – DOM documento hábil para fins de comprovação da aprovação. 
10. Todas as convocações, avisos e resultados oficiais, referentes à realização deste Concurso Público, serão 
publicados no Diário Oficial do Município de Bauru – DOM e divulgados no site www.daebauru.sp.gov.
br, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento. 
11. Sem prejuízo das sanções criminais cabíveis, a qualquer tempo, o Departamento de Água e Esgoto 
de Bauru – DAE poderá anular a inscrição, provas ou nomeação do candidato, verificadas falsidade de 
declarações e documentos ou ainda irregularidades no Certame. 
12. O candidato será considerado desistente e excluído do Concurso Público quando não comparecer às 
convocações nas datas estabelecidas ou manifestar sua desistência por escrito.
13. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria n° 119/2013.

Bauru, 19 de março de 2013.
GIASONE ALBUQUERQUE CANDIA 

PRESIDENTE 

ANEXO I – DAS ATRIBUIÇÕES
 (Descrição sumária)

OPERADOR DE RÁDIO E TELEFONIA I: Atender os contribuintes via telefone, fornecendo 
informações a respeito da conta de água ou serviços gerais, registrar os serviços no computador e repassar 
o serviço para as equipes responsáveis quando necessário. Operar equipamento de rádio, em freqüência 
determinada e de acordo com normas estabelecidas para o funcionamento adequado do aparelho, bem 
como equipamento de telefonia. Cumprir normas e regulamentos internos. Zelar pela guarda de materiais 
e equipamentos de trabalho. Trabalhar seguindo normas de segurança, higiene e qualidade do trabalho. 
Realizar outras atividades inerentes ao cargo, sob supervisão e orientação do superior imediato.

ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
PROVA OBJETIVA:
Língua Portuguesa: Leitura, compreensão, interpretação, gênero, objetivo e meio de circulação de 
textos diversos (destacando-se: bulas, provérbios, charges, receitas médicas e culinárias, notícias, tirinhas, 
cartuns, anúncios, reportagens, contos, fábulas...); Pontuação; Acentuação gráfica; Encontros vocálicos e 
consonantais; Divisão silábica; Sílaba tônica; Concordância verbal e nominal; Regência verbal e nominal; 
Classes de palavras (substantivo, adjetivo, artigo, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção, 
interjeição e numeral)  suas flexões, classificações e emprego. Uso do verbo. Sintaxe (estudo do sujeito, 
predicado, verbos transitivos, verbos intransitivos, objeto direto, objeto indireto). Frase, oração e período 
(simples e composto): termos principais da oração (classificações). Novo acordo ortográfico; Figuras de 
linguagem, Vozes Verbais, Uso da crase.
Matemática: Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Razão e proporção. Porcentagem. Regra 
de três simples e composta. Média aritmética simples e ponderada. Juros simples. Sistemas de medidas 

usuais. Noções de geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo. Resolução de situações-problema. 
Interpretações de tabelas e gráficos.
Conhecimentos Específicos: Código de fonética internacional e linguagem Q; Noções básicas das normas 
de Rádio Comunicação; Identificação das bandas de freqüência de rádio comunicação; Nomenclatura das 
faixas de freqüência; Estação de radioamador: receptor, transmissor, transceptor e diagrama de blocos; 
Manuseio e manutenção de equipamentos; Princípios básicos e normas de qualidade no atendimento ao 
público interno e externo; Recepção e transmissão correta das mensagens, emissor e receptor; Relações 
interpessoais no trabalho. Ética profissional e sigilo nas comunicações. Noções básicas de informática: 
conceitos básicos de hardware e software; Ferramentas básicas: “Microsoft Office 2007”, Editor de Textos 
“Word”; Planilha Eletrônica “Excel”; Conceitos de Internet: e-mail, navegadores e ferramentas de busca. 
Conhecimentos teóricos e práticos relativos à área de atuação, conforme descrição do cargo (Anexo I).

ANEXO III – MODELO DE RECURSO
à Comissão de Concurso para o cargo de OPERADOR DE RÁDIO E TELEFONIA I
_______________________________, candidato(a) inscrito(a) no CONCURSO PÚBLICO PARA 
PROVIMENTO DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, com o 
número de inscrição  __________________________, portador(a) do documento de identificação (R.G.) 
número ____________________________, residente à R./Av. ___________________________________
_________, n.º __________, Bairro: _____________________, vem apresentar recurso referente: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________. 
 Embasamento: _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________.
 Nestes termos,
 Pede deferimento.
 Bauru, ___ de ____________ de 2013.

Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:

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

à Comissão de Concurso para o cargo de OPERADOR DE RÁDIO E TELEFONIA I
_______________________________, candidato(a) inscrito(a) no CONCURSO PÚBLICO PARA 
PROVIMENTO DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, com o 
número de inscrição  ___________________________, portador(a) do documento de identificação (R.G.) 
número ____________________________, solicito condições especiais para fazer a prova, conforme o 
especificado abaixo:
_____________________________________________________________________________________
____________________. 
 Em anexo: Laudo médico (original ou cópia autenticada), conforme CAPÍTULO IV – DAS 
CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA PROVA, item 1, e subitens, do Edital 012/2013 - 
DAE.
 Nestes termos,
 Pede deferimento.
 Bauru, ___ de ____________ de 2013.

Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:

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

à Comissão de Concurso para o cargo de OPERADOR DE RÁDIO E TELEFONIA I.
_______________________________, candidato(a) inscrito(a) no CONCURSO PÚBLICO PARA 
PROVIMENTO DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, com o 
número de inscrição  ___________________________, portador(a) do documento de identificação (R.G.) 
número ____________________________, solicito que minha inscrição seja efetivada como candidato 
portador de necessidades especiais de acordo com o Capítulo V do Edital 012/2013.
Descrição da Deficiência:
_____________________________________________________________________________________
_______________________. 
 Em anexo: Laudo médico (original ou cópia autenticada), conforme Capítulo V - DA 
PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS, item 8, e 
subitens, do Edital 012/2013 - DAE.
 Nestes termos,
 Pede deferimento.
 Bauru, ___ de ____________ de 2013.

Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:

ANEXO VI
LAUDO MÉDICO SOBRE A PESSOA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS

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

C4 - ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores.
C5 – visão monocular (Súmula nº. 377, do STJ).
D – Deficiência Mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação 
antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como:
D1 – comunicação
D2 - cuidado pessoal
D3 - habilidades sociais
D4 – utilização dos recursos da comunidade
D5 – saúde e segurança
D6 – habilidades acadêmicas
D7 – lazer
D8 – trabalho
E - Deficiência múltipla: associação de duas ou mais deficiências.
F – Reabilitação pela Previdência Social (anexar declaração do INSS).
Local e data:____________________________________________________
Nome do médico/CRM:___________________________________________
Endereço para contato:____________________________________________
Assinatura e carimbo:_____________________________________________

Portaria nº 135/2013-DAE:
NOMEANDO o Sr. Herbert Faes, RG.nº 29.503.198-0-SSP-SP, para o cargo efetivo de Operador de 
Equipamentos I, referência 7, grau A, a partir do dia 1º de abril de 2013.
Bauru, 27 de março de 2013.

Portaria nº 138/2013-DAE:
ACRESCENTANDO ao grupo de servidores designados na Portaria nº. 022/2013-DAE, que poderão atuar 
como pregoeiros e equipe de apoio no pregão eletrônico e presencial, o Sr. Fabrício Honorato Soares, 
servidor lotado na Divisão Administrativa - Serviço de Compras, R.G. nº. 27.299.615-4, com efeitos 
retroativos a partir de 25 de março de 2013 até 31 de dezembro de 2013.
Bauru, 28 de março de 2013.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Convênio nº 002/2013-DAE
Processo Administrativo nº 9324/2012-DAE.
Consignante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru.
Consignatária: Banco Santander (Brasil) S/A
Objeto: Convênio visando estabelecer condições gerais e demais critérios a serem observados na concessão 
de empréstimos com desconto mediante consignação em folha de pagamento, aos servidores do DAE com 
contrato de trabalho/vínculo formalizado e vigente.  Para todos os efeitos, este Convênio é considerado 
como consignação facultativa nos exatos termos do art.4º, inciso II, da Lei Municipal nº 4.871, de 
08/07/2002, com redação dada pela Lei municipal nº 5.846, de 17 de dezembro de 2.009 e Lei Municipal 
nº 6.036 de 22 de março de 2.011 e ulteriores alterações.
Assinatura: 26/03/2013
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 158/2012-DAE
Processo Administrativo n.º 13970/2012
Orçamento nº 341/2012
Dispensa de Licitação – artigo 24, II da Lei 8666/93
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru.
Contratada: CETRIC – Central de Tratamento de Resíduos Sólidos, Industriais e Comerciais de Chapecó 
Ltda.
Objeto: 1.) A alteração no preâmbulo da ata tendo em vista a nomeação do Sr. Giasone Albuquerque 
Cândia, para a Presidência do Conselho Administrativo do DAE, conforme Decreto Municipal nº 
12.032, de 04 de janeiro de 2.013. 2.) A prorrogação do prazo de vigência estabelecido no Contrato nº 
158/2012 por mais 03 (três) meses, contados a partir do primeiro dia após o vencimento do prazo estipulado 
no Contrato, sendo o seu término previsto para 01/06/2013, nos termos do art.57, §1º, II da Lei nº 8.666/93 
e ulteriores alterações.
Assinatura: 01/03/2013.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Retificação de Publicação

Processo nº: 3490/2012
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Na publicação de Sábado, 23 de março de 2013 – Página 77
Onde se lê:  Assinatura: 07/03/2012
Leia-se:     Assinatura: 07/03/2013
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Retificação de Publicação
Processo nº: 12921/2012

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Na publicação de Terça,  02 de abril de 2013– Página 23
Onde se lê:  Assinatura: 25/03/2012
Leia-se:     Assinatura: 25/03/2013
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PUBLICAÇÃO PARA OS FINS DA LEI FEDERAL
Nº 8666/93

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AVISOS DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO – DAE

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Processo Administrativo nº 2864/2013 - 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 
Simão Veículos Ltda., para Serviços de Revisão de 5.000 Km, com fornecimento de peças e produtos, 
para as Viaturas 167 e 168, Ford Cargo 816S (ano 2012), desta autarquia.
Valor Total: R$ 682,30 (Seiscentos e Oitenta e Dois Reais e Trinta Centavos).
Base legal: Art. 24, Inciso XVII da Lei Federal  nº8666/93 e ulteriores alterações.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Processo Administrativo nº 2990/2013 - 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 
Simão Veículos Ltda., para Serviços de Revisão de 06 (seis) meses, com fornecimento de peças e 
produtos, para as Viaturas 169, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179 e 180 - Ford Courier (ano 
2012), desta autarquia.
Valor Total: R$ 3.139,95 (Três Mil, Cento e Trinta e Nove Reais e  Noventa e Cinco Centavos).
Base legal: Art. 24, Inciso XVII da Lei Federal  nº8666/93 e ulteriores alterações.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOTIFICAÇÕES DE HOMOLOGAÇÃO – DAE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Processo Administrativo nº 9967/2012 - DAE
Pregão Eletrônico Registro de Preços nº 004/2013 - DAE
Objeto:  Registro de Preços para eventual aquisição de Tinta Latéx, Selador acrílico, Massa corrida 
PVA e Acrílica, Tinta esmalte sintético, Tinta epóxi, Diluente, Catalizador, Fita crepe, Folha de lixa, 
Rolo de lã de pele de carneiro, Rolo anti gotas, Rolo para tinta epóxi, Rolo de espuma, Trincha, 
Pincel, Argamassa polimérica, Tinta líquida viscosa, Tinta asfáltica, Adesivo acelerador de pega, 
Adesivo (aditivo) selante, Cera desmoldante líquida e Aditivo Impermeabilizante para concretos e 
argamassas, 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 01/04/2013 e seu objeto adjudicado 
conforme segue:
-Lote 01 – Itens de 01 ao 09 – Tinta Látex acrílica e outros.
Item 01 – 70 unidade - Tinta Látex acrílica de 1ª linha, em lata contendo 18 litros cada. Cor : Azul Profundo, 
Linha Premium, com cobertura suficiente para término da pintura em 02 (duas) demãos, com as seguintes 
características:
Rendimento: Mínimo de 300 m² por lata de 18l/demão. 
Diluição de água : Mínimo de 20 %.
Classificação:  Deverá estar litografada na embalagem da mesma a seguinte descrição : - classificação 
conforme norma NBR 11702 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) Tipo 4.2.5, e em 
conformidade com a NBR 15079
Validade: 24 ( Vinte e quatro ) meses litografada na embalagem.
Outros: Não volátil (%) = 45-55, específico = 1,30 g/m³, 100 (cem) ciclos de lavabilidade mínimo.
Valor Unitário: R$ 150,00– Marca: Hydronorth Premium                  
-Item 02 – 50 unidade - Tinta Látex acrílica de 1ª linha, em lata contendo 18 litros cada. Cor : Branco Neve, 
Linha Premium, com cobertura suficiente para término da pintura em 02 (duas) demãos, com as seguintes 
características:
Rendimento: Mínimo de 300 m² por lata de 18l/demão. 
Diluição de água : Mínimo de 20 %.
Classificação:  Deverá estar litografada na embalagem da mesma a seguinte descrição : - classificação 
conforme norma NBR 11702 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) Tipo 4.2.5, e em 
conformidade com a NBR 15079
Validade: 24 ( Vinte e quatro ) meses litografada na embalagem.
Outros: Não volátil (%) = 45-55, específico = 1,30 g/m³, 100 (cem) ciclos de lavabilidade mínimo.
Valor Unitário: R$ 150,00– Marca: Hydronorth Premium                        
-Item 03 – 110 unidade - Tinta Látex acrílica de 1ª linha, em lata contendo 18 litros cada. Cor : Branco Gelo, 
Linha Premium, com cobertura suficiente para término da pintura em 02 (duas) demãos, com as seguintes 
características:
Rendimento: Mínimo de 300 m² por lata de 18l/demão. 
Diluição de água : Mínimo de 20 %.
Classificação:  Deverá estar litografada na embalagem da mesma a seguinte descrição : - classificação 
conforme norma NBR 11702 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) Tipo 4.2.5, e em 
conformidade com a NBR 15079
Validade: 24 ( Vinte e quatro ) meses litografada na embalagem.
Outros: Não volátil (%) = 45-55, específico = 1,30 g/m³, 100 (cem) ciclos de lavabilidade mínimo.
Valor Unitário: R$ 150,00– Marca: Hydronorth Premium                        
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-Item 04 – 06 unidade - Tinta Látex acrílica de 1ª linha, em lata contendo 18 litros cada. Cor : Vermelho 
Cardinal, Linha Premium, com cobertura suficiente para término da pintura em 02 (duas) demãos, com as 
seguintes características:
Rendimento: Mínimo de 300 m² por lata de 18l/demão. 
Diluição de água : Mínimo de 20 %.
Classificação:  Deverá estar litografada na embalagem da mesma a seguinte descrição : - classificação 
conforme norma NBR 11702 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) Tipo 4.2.5, e em 
conformidade com a NBR 15079
Validade: 24 ( Vinte e quatro ) meses litografada na embalagem.
Outros: Não volátil (%) = 45-55, específico = 1,30 g/m³, 100 (cem) ciclos de lavabilidade mínimo.
Valor Unitário: R$ 150,00– Marca: Hydronorth Premium 
-Item 05 – 70 unidade - Tinta acrílica de 1ª linha, para piso, diluível em água, em lata contendo 18 litros 
cada. Cor : Concreto com cobertura suficiente para término da pintura em 02 (duas) demãos, com as 
seguintes características:
Rendimento: Mínimo de 100 m² por lata de 18l/demão, sobre reboco/concreto. 
Diluição de água : Mínimo 20 %.
Classificação:  Deverá estar litografada na embalagem da mesma a seguinte descrição : - classificação 
conforme norma NBR 11702 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) Tipo 4.2.5, e em 
conformidade com a NBR 15079
Validade: 24 ( Vinte e quatro ) meses litografada na embalagem.
Valor Unitário: R$ 100,00 – Marca: Novopiso/Hydron orth
-Item 06 – 50 unidade - Tinta acrílica de 1ª linha, para piso, diluível em água, em lata contendo 18 litros 
cada. Cor : Cinza Médio com cobertura suficiente para término da pintura em 02 (duas) demãos, com as 
seguintes características:
Rendimento: Mínimo de 100 m² por lata de 18l/demão, sobre reboco/concreto. 
Diluição de água : Mínimo 20 %.
Classificação:  Deverá estar litografada na embalagem da mesma a seguinte descrição : - classificação 
conforme norma NBR 11702 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) Tipo 4.2.5, e em 
conformidade com a NBR 15079
Validade: 24 ( Vinte e quatro ) meses litografada na embalagem.
Valor Unitário: R$ 100,00– Marca: Novopiso/Hydron orth
-Item 07 – 150 unidade - Selador acrílico,  de 1ª linha, com as seguintes características:
Rendimento: Mínimo de 75 m² por demão.
Diluição de água : Mínimo 10 %.
Classificação:  Deverá estar litografada na embalagem da mesma a seguinte descrição : - classificação 
conforme norma NBR 11702 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) Tipo 4.1.2, 4.1.6  .
Validade: 24 ( Vinte e quatro ) meses litografada na embalagem.
Valor Unitário: R$ 40,20– Marca: Hydronorth 
-Item 08 – 15 unidade - Massa corrida PVA, em lata contendo 18 litros cada. Rendimento: Mínimo de 40 
m². Norma : ABNT NBR 13245 de 02/95.
Valor Unitário: R$ 40,00– Marca: Hydronorth  
-Item 09 – 10 unidade - Massa corrida acrílica, em lata contendo 18 litros cada. Rendimento: Mínimo de 40 
m². Norma : ABNT NBR 11.702 de 07/2.010. Tipo : 4.7.1. Produto em conformidade com a norma NBR 
153.48.
Valor Unitário: R$ 62,00– Marca: Hydronorth
1ª Colocada: Comercial Casa Premium Ltda.                            
Valor total do lote: R$ 54.650,00 (Cinquenta e Quatro Mil, Seiscentos e Cinquenta Reais ).
-Lote 02 – Itens de 10 ao 17 – Tinta Esmalte Sintético Brilhante e outros.
-Item 10 – 70 unidade - Tinta esmalte sintético brilhante, de 1ª linha, em galão contendo 3,6 litros. Cor : 
Azul Del Rey, com cobertura suficiente para término da pintura em duas demãos, a ser aplicada em madeiras 
e metais, para exterior e interior, ótima resistência ao amarelamento, com as seguintes características:
Rendimento: Mínimo de  35m² por demão por galão.
Diluição : Mínimo de 10 % de aguarrás.
Classificação: Norma ABNT 11702 - Tipo 4.2.1;
Embalagem: Galão de 3,6 litros cada, litografada, devendo constar na mesma o código da cor solicitada.
Validade: 36 ( Trinta e seis ) meses litografada na embalagem.
Valor Unitário: R$ 40,00– Marca: Hydronorth  
-Item 11 – 30 unidade - Tinta esmalte sintético brilhante, de 1ª linha,em galão contendo 3,6 litros. Cor : 
Branco Neve, com cobertura suficiente para término da pintura em duas demãos, a ser aplicada em madeiras 
e metais, para exterior e interior, ótima resistência ao amarelamento, com as seguintes características:
Rendimento: Mínimo de 35 m² por demão por galão.
Diluição : Mínimo de 10 % de aguarrás.
Classificação: Norma ABNT 11702 - Tipo 4.2.1;
Embalagem: Galão de 3,6 litros cada, litografada, devendo constar na mesma o código da cor solicitada.
Validade: 36 ( Trinta e seis ) meses litografada na embalagem.
Valor Unitário: R$ 40,00– Marca: Hydronorth
-Item 12 – 20 unidade - Tinta esmalte sintético brilhante, de 1ª linha, em galão contendo 3,6 litros. Cor : 
Branco Gelo, com cobertura suficiente para término da pintura em duas demãos, a ser aplicada em madeiras 
e metais, para exterior e interior, ótima resistência ao amarelamento, com as seguintes características:
Rendimento: Mínimo de 35 m² por demão por galão.
Diluição : Mínimo de 10 % de aguarrás.
Classificação: Norma ABNT 11702 - Tipo 4.2.1;
Embalagem: Galão de 3,6 litros cada, litografada, devendo constar na mesma o código da cor solicitada.
Validade: 36 ( Trinta e seis ) meses litografada na embalagem.
Valor Unitário: R$ 40,00– Marca: Hydronorth
-Item 13 – 15 unidade - Tinta esmalte sintético brilhante, de 1ª linha, em galão contendo 3,6 litros. Cor 
: Vermelho Segurança, com cobertura suficiente para término da pintura em duas demãos, a ser aplicada 
em madeiras e metais, para exterior e interior, ótima resistência ao amarelamento, com as seguintes 
características:
Rendimento: Mínimo de 35 m² por demão por galão.
Diluição : Mínimo de 10 % de aguarrás.
Classificação: Norma ABNT 11702 - Tipo 4.2.1;
Embalagem: Galão de 3,6 litros cada, litografada, devendo constar na mesma o código da cor solicitada.
Validade: 36 ( Trinta e seis ) meses litografada na embalagem.

Valor Unitário: R$ 40,00– Marca: Hydronorth
-Item 14– 25 unidade - Tinta esmalte sintético brilhante, de 1ª linha,em galão contendo 3,6 litros. Cor : 
Preto, com cobertura suficiente para término da pintura em duas demãos, a ser aplicada em madeiras e 
metais, para exterior e interior, ótima resistência ao amarelamento, com as seguintes características:
Rendimento: Mínimo de 35 m² por demão por galão.
Diluição : Mínimo de 10 % de aguarrás.
Classificação: Norma ABNT 11702 - Tipo 4.2.1;
Embalagem: Galão de 3,6 litros cada, litografada, devendo constar na mesma o código da cor solicitada.
Validade: 36 ( Trinta e seis ) meses litografada na embalagem.
Valor Unitário: R$ 40,00– Marca: Hydronorth
-Item 15– 60 unidade - Tinta esmalte sintético brilhante, de 1ª linha, em galão contendo 3,6 litros. Cor : 
Amarelo Ouro, com cobertura suficiente para término da pintura em duas demãos, a ser aplicada em madeiras 
e metais, para exterior e interior, ótima resistência ao amarelamento, com as seguintes características:
Rendimento: Mínimo de 35 m² por demão por galão.
Diluição : Mínimo de 10 % de aguarrás.
Classificação: Norma ABNT 11702 - Tipo 4.2.1;
Embalagem: Galão de 3,6 litros cada, litografada, devendo constar na mesma o código da cor solicitada.
Validade: 36 ( Trinta e seis ) meses litografada na embalagem.
Valor Unitário: R$ 40,00– Marca: Hydronorth
-Item 16– 120 unidade - Tinta esmalte sintético brilhante, de 1ª linha, em galão contendo 3,6 litros. Cor : 
Alumínio, com cobertura suficiente para término da pintura em duas demãos, a ser aplicada em madeiras e 
metais, para exterior e interior, ótima resistência ao amarelamento, com as seguintes características:
Rendimento: Mínimo de 35 m² por demão por galão.
Diluição : Mínimo de 10 % de aguarrás.
Classificação: Norma ABNT 11702 - Tipo 4.2.9;
Embalagem: Galão de 3,6 litros cada, litografada, devendo constar na mesma o código da cor solicitada.
Validade: 36 ( Trinta e seis ) meses litografada na embalagem.
Valor Unitário: R$ 60,00– Marca: Hydronorth
-Item 17– 10 unidade - Tinta esmalte sintético fosco, de 1ª linha, em galão contendo 3,6 litros. Cor : Preto, 
com cobertura suficiente para término da pintura em duas demãos, a ser aplicada em madeiras e metais, para 
exterior e interior, ótima resistência ao amarelamento, com as seguintes características:
Rendimento: Mínimo de 35 m² por demão por galão.
Diluição : Mínimo de 10 % de aguarrás.
Classificação: Norma ABNT 11702 - Tipo 4.2.3;
Embalagem: Galão de 3,6 litros cada, litografada, devendo constar na mesma o código da cor solicitada.
Validade: 36 ( Trinta e seis ) meses litografada na embalagem.
Valor Unitário: R$ 40,00– Marca: Hydronorth
1ª Colocada: Comercial Casa Premium Ltda.                            
Valor total do lote: R$ 16.400,00 (Dezesseis Mil e Quatrocentos Reais).
-Lote 03 –  Itens 18 ao 22  - Cancelado.
-Lote 04 – Itens de 23 ao 37 – Fita Crepe e outros.
-Item 23 – 100 unidade - Fita crepe, em rolo medindo 45 mm de largura x 50 metros de comprimento.
Valor Unitário: R$ 5,50– Marca: Eurocel
-Item 24 – 200 unidade - Folha de lixa nº 220, para lixar massa corrida.
Valor Unitário: R$ 0,34– Marca: 3M
-Item 25 – 200 unidade - Folha de lixa nº 80, para lixar massa corrida.
Valor Unitário: R$ 0,40– Marca: 3M
-Item 26 – 100 unidade - Folha de lixa nº 150, para lixar ferro.
Valor Unitário: R$ 1,25– Marca: 3M
-Item 27 – 80 unidade - Rolo de lã de pele de carneiro, 100% puro (de 1ª linha, pêlo alto)  medindo 23 cm 
de comprimento, referência 1.300, completo (com cabo).
Valor Unitário: R$ 19,84– Marca: Tigre
-Item 28 – 50 unidade - Rolo tipo anti gotas, para pintura, medindo 23 cm de comprimento, referência 1.376 
completo (com cabo).
Valor Unitário: R$ 7,99– Marca: Tigre
-Item 29 – 50 unidade - Rolo para tinta epóxi.
Valor Unitário: R$ 6,00– Marca: Atlas
-Item 30 – 40 unidade - Rolo de espuma medindo 15 cm completo (com cabo).
Valor Unitário: R$ 3,00– Marca: Roma
-Item 31 – 50 unidade - Rolo de espuma medindo 9 cm completo (com cabo).
Valor Unitário: R$ 2,00– Marca: Roma
-Item 32 – 50 unidade - Trincha medindo 4”.
Valor Unitário: R$ 5,00– Marca: Roma
-Item 33 – 50 unidade - Trincha medindo 3”.
Valor Unitário: R$ 3,60– Marca: Roma
-Item 34 – 50 unidade - Pincel medindo 2, 1/2”.
Valor Unitário: R$ 2,39– Marca: Roma
-Item 35 – 50 unidade - Pincel medindo 1”.
Valor Unitário: R$ 1,00– Marca: Roma
-Item 36 – 50 unidade - Pincel medindo 3/4”.
Valor Unitário: R$ 0,81– Marca: Roma
-Item 37 – 50 unidade - Pincel medindo 1/2”.
Valor Unitário: R$ 0,59– Marca: Roma
1ª Colocada: Diprotec Dist. Prod. Téc. Const. Civil Ltda.
Valor total do lote: R$ 3.999,20 (Três Mil, Novecentos e Noventa e Nove Reais e Vinte Centavos).
-Lote 05 –  Item 38 - Fracassado.
-Lote 06 – Itens de 39 ao 44  – Tinta Líquida Viscosa e Outros.
-Item 39 – 40 unidade - Tinta líquida viscosa, impermeável, cor branca, elástica e de base de emulsão acrílica, 
com grande aderência e durabilidade, Utilização : Contra batida de chuva. Embalagem : Comercializado em 
balde, contendo 18 kg cada. Prazo de validade do produto : 24 meses.
Valor Unitário: R$ 190,00– Marca: Veda Parede Ciplak
-Item 40 – 20 unidade - Tinta asfáltica cor preta, para proteção de concreto, argamassa de reboco, composto 
de película impermeável de grande aderência e alta resistência química. Campos de Aplicação : Alicerces, 
muro de arrimo, baldrames e revestimentos. Embalagem : Comercializada em lata de 18 litros cada. Prazo 
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de validade do produto : 24 meses.
Valor Unitário: R$ 170,00– Marca: Prime Ciplk
-Item 41 – 100 unidade - Aditivo acelerador de pega e endurecimento rapidíssimo, para concreto e 
argamassas. Utilização : É empregado para acelerar o endurecimento das argamassas e concretos em : Pisos, 
revestimentos, chumbamentos pré-moldados, assentamentos de máquinas, reparos urgentes, etc... Pode ser 
usado com cimento branco. Embalagem : Comercializado em galão contendo 4 kg cada embalagem.
Densidade : 1,27 a 1,30 g/cm³. Aparência líquida : Incolor e isento de cloretos. Composição básica : 
Silicatos. Prazo de validade do produto : 24 meses.
Valor Unitário: R$ 27,80– Marca: Vedacit Rapidíssimo Otto Baumgart
-Item 42 – 10 unidade - Adesivo (aditivo) selante de aderência tipo adesivo de colagem de alto desempenho 
para argamassas e chapiscos, em forma líquida, constituída de resina sintética de alto desempenho, diluível 
em água na proporção 1 : 2. Embalagem : Comercializado em balde plástico contendo 18 kg. cada. Prazo 
de validade do produto : 12 meses.
Valor Unitário: R$ 152,00– Marca: Biancola Ciplak
-Item 43 – 50 unidade - Cera desmoldante líquida para madeiras, pistas de confecção de peças em concreto 
pré-moldado, e formas metálicas. Embalagem : Comercializada em balde contendo 14 kg. cada (pronta para 
uso). Prazo de validade do produto : 12 meses.
Valor Unitário: R$ 120,00– Marca: Desmol Otto Baumgart
-Item 44 – 20 unidade - Aditivo Impermeabilizante para concretos e argamassas diluível em água, utilizável 
no amassanamento de argamassa e concretos, que ficam sujeitos a exposição do tempo, (intempéries do 
tempo, como sol e chuva). Embalagem :  Comercializado em balde contendo 18 Kg. cada.
Aparência : Emulsão pastosa. Composição Básica : Sais metálicos e silicatos. Prazo de validade do produto 
: 24 meses
Valor Unitário: R$ 60,00– Marca: Impercit Ciplak
1ª Colocada:  Pires Transportes e Comércio Ltda EPP.
Valor total do lote: R$ 22.500,00 (Vinte e Dois Mil e  Quinhentos Reais).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Processo Administrativo nº 473/2013 – DAE
Pregão Eletrônico pelo Sistema de Registro de Preços nº 024/2013
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de  Hipoclorito de Sódio, 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 28/03/2013 e seu objeto adjudicado 
conforme segue:  
Lote 01:  Ítem nº 01 – Hipoclorito de Sódio.
Ítem 01 – 360 tonelada - Hipoclorito de Sódio.
Este produto será utilizado na cloração de água dos poços. O Hipoclorito de Sódio deverá seguir as 
seguintes  especificações:
Hipoclorito de Sódio (% em Massa como NaClO) - Mínimo de 12 % 
Hidróxidos (% em Massa como NaOH) - Mínimo de 0,5 % Isento de material insolúvel
Mercúrio (Hg): ≤ 10 mg/Kg
Valor Unitário: R$ 680,00– Marca: Carbocloro 
1ª Colocada: LW - Comércio de Produtos Químicos Ltda.                                
Valor total do lote: R$ 244.800,00 (Duzentos e Quarenta e Quatro Mil e Oitocentos  Reais ).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Processo Administrativo nº 14751/2013 – DAE
Pregão Presencial  pelo Sistema de Registro de Preços nº 021/2013
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de  Tubo em PVC, coletor de esgoto, 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 28/03/2013 e seu objeto adjudicado 
conforme segue:  
Lote 01 -  Tubo em PVC, coletor de esgoto e outros.
Ítem 01 –  2.500 barras - Tubo em PVC, coletor de esgoto, parede maciça, cor ocre, tipo PBA, DN 100 (4”), 
espessura 2,5 mm, em barras com 06 metros. Norma ABNT – NBR 7362-2.
Valor Unitário: R$ 38,90 – Marca: Corr Plastik
Ítem 03 – 1.000 barras - Tubo em PVC, coletor de esgoto, parede maciça, cor ocre, tipo PBA, DN 200 (8”), 
espessura 4,5 mm, em barras com 06 metros. Norma ABNT – NBR 7362-2.
Valor Unitário: R$ 121,90 – Marca: Corr Plastik
Ítem 05 – 120 barras - Tubo em PVC, coletor de esgoto, parede maciça, cor ocre, tipo PBA, DN 300 (12”), 
espessura 7,7 mm, em barras com 06 metros. Norma ABNT – NBR 7362-2.
Valor Unitário: R$ 376,00– Marca: Corr Plastik
Ítem 06 – 50 barras - Tubo em PVC, coletor de esgoto, parede maciça, cor ocre, tipo PBA, DN 350 (14”), 
espessura 8,7 mm, em barras com 06 metros. Norma ABNT – NBR 7362-2
Valor Unitário: R$ 475,00– Marca: Corr Plastik
Ítem 07 – 30 barras - Tubo em PVC, coletor de esgoto, parede maciça, cor ocre, tipo PBA, DN 400 (16”), 
espessura 9,8 mm, em barras com 06 metros. Norma ABNT – NBR 7362-2.
Valor Unitário: R$ 601,00– Marca: Corr Plastik
1ª Colocada: Corr Plastik Industrial Ltda
Ítem 02 – 3500 barras - Tubo em PVC, coletor de esgoto, parede maciça, cor ocre, tipo PBA, DN 150 (6”), 
espessura 3,6 mm, em barras com 06 metros. Norma ABNT – NBR 7362-2.
Valor Unitário: R$ 78,30– Marca: Multilit 
Ítem 04 – 650 barras - Tubo em PVC, coletor de esgoto, parede maciça, cor ocre, tipo PBA, DN 250 (10”), 
espessura 6,1 mm, em barras com 06 metros. Norma ABNT – NBR 7362-2.
Valor Unitário: R$ 204,00 – Marca: Multilit 
1ª Colocada: Multilit Indústria e Comércio Ltda
Valor total do lote: R$ 712.700,00 (Setecentos e Doze Mil e Setecentos  Reais).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Processo Administrativo nº 419/2013 - DAE
Pregão Presencial nº 032/2013 - DAE
Notificamos aos interessados no certame epigrafado que o julgamento e classificação havido foi devidamente 
homologado pelo Presidente do Conselho Administrativo do DAE em 02/04/2013 e seu objeto adjudicado 
conforme segue:
Lotes 01 e  02 – Alfredo Garcia Neto Bauru - ME.

Objeto: Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de guindaste hidráulico rodoviário, 
conforme especificações contidas no Anexo I do Edital.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOTIFICAÇÃO DE ERRATA – DAE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Processo Administrativo n.º 2842/2.012 - DAE
Pregão Presencial Pelo Sistema de Registro de Preços n.º 036/2013 - DAE
Na publicação de 02/04/2.013
Onde se lê:
Objeto: Registro de Preços para Eventual Contratação de Empresa Especializada no manuseio e transporte 
de Lodo Biológico desidratado (Resíduos Classe II – Não Perigoso e Não Inerte), com o fornecimento de 
Contêineres ou caçambas de no mínimo 14 M³ até 25 M³ para acondicionamento e transporte até o Aterro 
Sanitário Municipal de Bauru, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital.
Data e Horário de Início da Sessão (Credenciamento e Entrega dos envelopes): 15/04/2013 às 09:00 
horas.
Leia-se:
Objeto: Registro de Preços para Contratação de Empresa Especializada no transporte de Lodo Biológico 
desidratado (Resíduos Classe II – Não Perigoso e Não Inerte), com o fornecimento e manuseio de 
Contêineres ou caçambas de no mínimo 14 M³ até 25 M³ para acondicionamento e transporte até o Aterro 
Sanitário Municipal de Bauru, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital.
Data e Horário de Início da Sessão (Credenciamento e Entrega dos envelopes): 17/04/2013 às 09:00 
horas.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU/SP

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informações

Serviço de Compras do DAE, Rua Padre João, nº 11-25, Vila Santa Tereza, CEP: 17.012-020, Bauru/SP, 
no horário das 08:00 às 17:00 horas e fones: (14) 3235-6146 ou (14) (14) 3235-6172 ou (14) 3235-6168. 
Os editais do DAE estarão disponíveis através de download gratuito no site www.daebauru.sp.gov.br. Os 
editais de Pregão Eletrônico também poderão ser acessados através do site www.licitacoes-e.com.br, onde 
se realizarão as sessões de pregão eletrônico, com os licitantes devidamente credenciados.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Processo Administrativo n.º 9.965/2.012 e 60/2013 [apenso] - DAE
Pregão Presencial n.º 029R/2013 - DAE
Objeto: Contratação de empresa especializada para manutenção de Transformadores Trifásicos, conforme 
especificações contidas no Anexo I do Edital.
Data e Horário de Início da Sessão (Credenciamento e Entrega dos envelopes): 18/04/2013 às 09:00 
horas.
Pregoeiro Titular: Daniele Pompilio Moreno Vialôgo.
Pregoeiro Substituto: Solange Aparecida Pedro.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PUBLICAÇÃO PARA OS FINS DA 
LEI Nº 8.666/93

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Processo Administrativo nº 9545/2012 - DAE

Carta Convite n.º 01/2013 - DAE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOTIFICAÇÃO DE JULGAMENTO DA SESSÃO DA PROPOSTA COMERCIAL
Objeto: Contratação de consultoria na implantação de sistema de gestão de qualidade no laboratório de 
análise de água do DAE, segundo critérios da norma ABNT ISO/IEC 17025:2005, conforme especificações 
contidas no anexo I do Convite.
A Comissão de Processamento e Julgamento de Licitação - CPJL:
Notifica os interessados no certame epigrafado da classificação: 1ª colocada: Learn Business Consultoria 
e Assessoria em Qualidade – R$ 48.000,00 (Quarenta e oito mil reais); 2ª colocada: Proagua 
Consultoria Ambiental Ltda – R$ 52.750,00 (Cinquenta e dois mil, setecentos e cinquenta reais). 
Intima os licitantes do certame epigrafado, da abertura de prazo recursal de 2 (dois) dias úteis para que, 
querendo, apresentem suas razões nos termos do art.109, da lei n 8.666/93. 
Cientifica que os autos da carta convite encontra-se à disposição no Serviço de Compras para vista, nos 
termos do edital.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EMDURB - Empresa Municipal de 
Desenvolvimento Urbano e Rural

Antonio Mondelli Júnior
Presidente

Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru
Pça João Paulo II, s/n.º - Terminal Rodoviário

http://www.emdurb.com.br
Pabx : ( 14 ) 3233 9000

administracao@emdurb.com.br   presidencia@emdurb.com.br
sistemaviario@emdurb.com.br   limpezapublica@emdurb.com.br

Em cumprimento à emenda nº45 de 22/09/99 à Lei Municipal, artigo 56, vem publicar os valores referentes 
aos vales compras fornecidos pela EMDURB no mês de Março de 2013.

Beneficiários Atendidos Valor
Funcionários 732 R$179.340,00
Aposentados e Pensionistas 28 R$6.860,00
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Legionárias 06 R$979,98
Estagiários APAE 02 R$326,66
Total 768 R$187.506,64

Em cumprimento à emenda nº45 de 22/09/99 à Lei Municipal, artigo 56, vem publicar os valores referentes 
aos vales compras fornecidos pela EMDURB no mês de Março de 2013.
Crédito ref a reajuste de valor – Decreto Municipal 10.189/06

Beneficiários Atendidos Valor
Funcionários 732 R$14.640,00
Aposentados e Pensionistas 28 R$560,00
Legionárias 06 R$80,04
Estagiários APAE 02 R$26,68
Total 768 R$15.306,72

Antônio Mondelli Júnior
PRESIDENTE – EMDURB

A Primeira Junta Administrativa de Recursos de Infrações do Município de Bauru/SP COMUNICA, que os recursos ad-
ministrativos abaixo discriminados, obtiveram os seguintes resultados, em reuniões realizadas no período de 16/03/2013 
a 30/03/2013: 

DEFERIDOS

    022869/2013    022893/2013    022894/2013    022895/2013
    022914/2013    022929/2013    022936/2013    022942/2013
    022948/2013

INDEFERIDOS

    021517/2012    021928/2012    022073/2012    022394/2012
    022610/2012    022718/2013    022719/2013    022774/2013
    022775/2013    022776/2013    022806/2013    022809/2013
    022839/2013    022860/2013    022882/2013    022885/2013
    022886/2013    022897/2013    022912/2013    022913/2013
    022915/2013    022916/2013    022917/2013    022918/2013
    022919/2013    022920/2013    022922/2013    022923/2013
    022924/2013    022926/2013    022927/2013    022928/2013
    022930/2013    022931/2013    022932/2013    022933/2013
    022935/2013    022941/2013    022943/2013    022944/2013
    022947/2013    022949/2013    022954/2013    022956/2013
    022957/2013    022958/2013

Bauru, 03 de abril de 2013
Presidente 1ª JARI

EXTRATO DA NOTIFICAÇÃO
FICA A EMPRESA ARAÚJO & CIA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA ME. NOTIFICADA DA INSTAURAÇÃO 
NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5131/2012 DE PROCEDIMENTO PARA APLICAÇÃO DA PENALIDADE 
DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº 032/2012 (CLÁUSULA 16.3 DO EDITAL), BEM COMO, SUSPENSÃO 
TEMPORÁRIA DO DIREITO DE LICITAR, DE CONTRATAR COM A EMDURB, PELO PERÍODO DE 01 (UM) 
ANO, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA 16.3, ALÍNEA “D” DO EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 018/2012 E NOS TERMOS DO ARTIGO Nº 87 DA LEI FEDERAL N° 8.666/93. DESSA DECISÃO 
CABERÁ DEFESA PRÉVIA, NO PRAZO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO.
ASSINADA EM 28/03/130
BAURU, 04 DE ABRIL DE 2013.
ANTÔNIO MONDELLI JUNIOR
PRESIDENTE DA EMDURB.

EXTRATO DA NOTIFICAÇÃO
FICA A EMPRESA CLIC COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. NOTIFICADA DA DECISÃO PROFERIDA 
NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4251/2012, CONSIDERANDO QUE NÃO HOUVE APRESENTAÇÃO DE 
DEFESA PRÉVIA E RECURSO, QUE ESTÃO MANTIDAS AS PENALIDADES DE: CANCELAMENTO DA ATA 
DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 037/2012, (CLÁUSULA 17.3 DO EDITAL) MULTA MORATÓRIA DE 2% (DOIS 
POR CENTO) E JUROS DE 0,1% (ZERO VIRGULA UM POR CENTO) POR DIA DE ATRASO  CALCULADOS 
SOBRE O VALOR DA AC Nº 037226 ATÉ A  DATA DE 26/02/13 (CLÁUSULA 17.3 “A” DO EDITAL), MULTA DE 
10% SOBRE O VALOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 037/2012 (CLÁUSULA 17.3 “C” DO EDITAL), 
BEM COMO, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO DIREITO DE LICITAR E CONTRATAR COM A EMDURB, PELO 
PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA 17.3, ALÍNEA “D” DO EDITAL DE 
LICITAÇÃO PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2012 E NOS TERMOS DO ARTIGO Nº 87, INC III, DA LEI 
FEDERAL N° 8.666/93.
ASSINADA EM 02/04/13
BAURU, 04 DE ABRIL DE 2013.
PRESIDENTE DA EMDURB

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/13
A Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru – EMDURB torna público e para conhecimento dos 
interessados que fará licitação na modalidade PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS  Nº 008/13 – Processo nº 1309/13, 
regime menor preço. Abertura da sessão em 17/04/2013 às 09 hs, na Praça João Paulo II s/nº, Jd. Santana – Bauru – SP, 
sala de Reuniões da EMDURB, quando se dará recebimento e abertura das propostas, referente a eventual aquisição de 
PEDRA Nº 02 E Nº 03 conforme especificações no ANEXO I do edital.
O edital está disponível no site: www.emdurb.com.br, licitações e na EMDURB, Praça João Paulo II s/nº, Jd. Santana – 
Bauru – SP, piso superior, setor de compras das 8h às 12h e das 13h às 17hs, informações sobre o edital: martasouza@
emdurb.com.br, ou pelo Fone (014) 3233-9040.
Bauru, 04 de Abril de 2013.
Comissão de Licitação.

EXTRATO DO 1º ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 036/12
Processo nº  4820/12  -  Pregão Registro de Preços nº 027/12 
Contratante: EMDURB – Compromissária: PIRES TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA. EPP.
A EMDURB e a COMPROMISSÁRIA de comum acordo aditam a Ata de Registro de Preços em epígrafe, com fundamento 
no artigo 65, inciso I, “b” e § 1º, da Lei 8.666/93, objetivando o acréscimo de até 25% do item 18 do lote 03 da Ata de 
Registro de Preços nº 036/12, ao mesmo preço unitário.
Objeto: 25 metros de cabo flexível 06 MM preto, marca Sil, valor unitário R$ 2,15, valor total R$ 53,75. Fica pactuado 
entre as partes que as demais cláusulas constantes na Ata de Registro de Preços em epígrafe, que não foram atingidas por 

este aditivo, permanecem em pleno vigor.
Assinatura: 26/03/13
Bauru, 04 de abril de 2013.
Presidente da EMDURB.

NOTIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO
Processo nº  803/13 -         Pregão Registro de Preços nº 005/13
Notificamos aos interessados no processo em epígrafe que o julgamento e a classificação havidos, foram devidamente 
homologados pelo Presidente da EMDURB e seu objeto adjudicado às empresas 
MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA – EPP, o item 01 e para  empresa MACRO CORES TINTAS E TEXTURAS 
LTDA – EPP, o item 03.
Objeto: Eventual aquisição de: 01- 250 Embalagens de 18 litros Solvente para tinta de demarcação viária; 03- 150 
Embalagem c/ 3,6 litros, Esmalte Sintético Azul Del Rey. Previsão 12 (doze) meses.
Valor unitário item 01: R$ 90,00 (noventa reais), total estimado de R$ 22.500,00 (vinte e dois mil  quinhentos reais).
Valor Unitário item 03: R$ 28,00  (vinte e oito reais), total estimado de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais).
Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias do mês subsequente ao recebimento do objeto.
Bauru, 04 de Abril de 2013.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 037963
Processo nº 3930/12    -    Pregão Registro de Preços nº 016/12
Contratante: EMDURB. Contratada: E.A. TUSCHI COMBUSTIVEIS. 
Objeto: 4252.58 lts. Álcool (combustível); 2120.20 lts. Gasolina.
Valor Total: R$ 12.741,79
Condições de Pagamento: 10º dia útil do mês subseqüente ao abastecimento.
Assinatura: 28/03/13
Bauru, 04 de Abril de 2013.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 037965
Processo nº 5838/12     -   Registro de Preços nº 034/12
Contratante: EMDURB.Contratada: AUTO POSTO VILA SOUTO LTDA.
Objeto: 1254.17 lts. Óleo Diesel S 50 
Valor Total: R$ 2.583,59
Cond. Pagamento: 10º dia útil do mês subseqüente ao abastecimento.
Assinatura: 28/03/13
Bauru, 04 de Abril de 2013.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 037906
Processo nº 6205/12 – Pregão para Registro de Preços nº 040/12
Contratante: EMDURB. Contratada: SY YUHARA ME.
Objeto: 048kg soda cáustica em escamas .
Valor Total: R$ 251,52
Condições de Pagamento: será efetuado 30 (trinta) dias do mês subsequente do recebimento do objeto.
Assinatura: 22/03/13
Bauru, 04 de Abril de 2013.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 037935
Processo nº 2389/12              -             Inexigibilidade
Contratante: EMDURB. Contratada: EXPRESSO DE PRATA LTDA.
Objeto: 222 un. Passe urbano – vale transp. -  Duartina.
Valor Total: R$ 1.254,30
Assinatura: 25/03/2013
Bauru, 04 de Abril de 2013.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 037939
Processo nº 2389/12              -             Inexigibilidade
Contratante: EMDURB. Contratada: REUNIDAS PAULISTA DE TRANSP. LTDA. 
Objeto: 090 un. Passe urbano – vale transporte - piratininga
Valor Total: R$ 247,50
Assinatura: 26/03/13
Bauru, 04 de Abril de 2013.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 037958
Processo nº  4059/12  -  Pregão Registro de Preços nº 018/12 
Contratante: EMDURB. Contratada: BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES LTDA.
Objeto: 1536 un. Refeições (marmitex).
Valor Total: R$ 11.873,28
Condições de Pagamento: no 10º (décimo) dia útil do mês subseqüente ao fornecimento do marmitex.
Assinatura: 28/03/13
Bauru, 04 de Abril de 2013.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 037876
Processo nº 6062/12    -    Pregão Registro de Preços nº 037/12
Contratante: EMDURB. CONTRATADA: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRA JR LTDA.
Objeto: 006 un. Urna Assistencial  Infantil tamanho G.
Valor Total: R$ 495,00
Cond. Pagamento:  10º dia útil do mês subseqüente a entrega.
Assinatura: 19/03/13
Bauru, 04 de Abril de 2013.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 037951
Processo nº 6023/12 - Pregão para Registro de Preços nº 035/12
Contratante: EMDURB – Contratada: J. E. RISSI ALIMENTOS ME.
Objeto: 388.34 kg. Pão d’água.
Valor Total: R$ 3.378,56
Condições de Pagamento: 10º dia útil do mês.
Assinatura: 28/03/13
Bauru, 04 de Abril de 2013.
Presidente da EMDURB.
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EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 037952
Processo nº 6023/12 - Pregão para Registro de Preços nº 035/12
Contratante: EMDURB – Contratada: J. E. RISSI ALIMENTOS ME.
Objeto: 59.85 kg. Pão d’água.
Valor Total: R$ 520,70
Condições de Pagamento: 10º dia útil do mês.
Assinatura: 28/03/13
Bauru, 04 de Abril de 2013.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 037966
Processo nº 6023/12 - Pregão para Registro de Preços nº 035/12
Contratante: EMDURB – Contratada: J. E. RISSI ALIMENTOS ME.
Objeto: 53.885 kg. Pão d’água.
Valor Total: R$ 468,80
Condições de Pagamento: 10º dia útil do mês.
Assinatura: 28/03/13
Bauru, 04 de Abril de 2013.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 037954
Processo nº 3723/12 - Pregão Presencial n° 015/12
Contratante: EMDURB. Contratada: VIVO S.A
Objeto: Prestação de serviço de telefonia móvel (celular).
Valor Total: R$ 1.840,00
Condições de Pagamento: mensalmente, lançado em conta telefônica.
Assinatura: 28/03/13
Bauru, 04 de Abril 2013.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 037942
Processo nº 4820/12 - Pregão para Registro de Preços nº 027/12
Contratante: EMDURB. Contratada: PIRES TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA. EPP.
Objeto: 002 un Valvula de descarga completa; 001 un. Spud para vaso sanitário; 002 un. Parafuso com bucha para fixação 
de vaso; 001 lt. Massa plástica.
Valor Total: R$ 231,58
Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias da entrega.
Assinatura: 26/03/2013
Bauru, 04 de Abril de 2013.
Presidente da EMDURB.

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

Gilson Gimenes Campos
Presidente

www.funprevbauru.com.br
 Criada pela Lei 4830b de 17 de maio de 2002, tem como objetivo gerir Regime de Previdência Social dos Ser-
vidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru da Administração Direta Autarquia Fundacional e da Câmara e os recursos 
Previdenciários.

HORÁRIOS E LOCAL DE ATENDIMENTO
Rua Rio Branco, nº 19-31, Vila América, CEP 17040-037

Segunda à Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h.

TELEFONES
Administrativo – 3223-7071
Previdenciário – 3227-1444

Benefícios – 3223-7719
Financeiro e Contabilidade 3223-7000

Jurídico e CPD – 3223-7901
Presidente e Imprensa – 3223-6433

EMAILS
-presidente@funprevbauru.com.br
-dirfinan@funprevbauru.com.br
-dirprev@funprevbauru.com.br
-juridico@funprevbauru.com.br
-diradm@funprevbauru.com.br

-cpd@funprevbauru.com.br
-conselho@funprevbauru.com.br
-folpag@funprevbauru.com.br

-servsocial@funprevbauru.com.br
-economista1@funprevbauru.com.br
-contabilidade@funprevbauru.com.br

-beneficios@funprevbauru.com.br

OUVIDORIA
-ouvidoria@funprevbauru.com.br

Canal condutor de opiniões, reclamações e denuncias, garantindo o principio da ética, da eficiência e da transparência.

PORTARIA DA PRESIDÊNCIA

PORTARIA Nº 67/2013
APOSENTA voluntariamente, a partir de 03 de abril de 2013, a Sra. Sandra Mara Amaral, portadora do RG nº 6.506.081-
7 SSP/SP e CPF/MF nº 046.943.238-14, servidora da Prefeitura Municipal de Bauru, no cargo efetivo de Assistente 
de Serviços na Escola - Merendeira, matrícula funcional nº 15232, padrão B-21, com proventos integrais, conforme 
procedimento administrativo nº 2982/2012, uma vez atendidas às condições estabelecidas no artigo 6º da Emenda 
Constitucional 41/2003, c/c art. 145 incisos I, II, III e IV da Lei Municipal nº 4830/2002 com a redação dada pela Lei 
Municipal nº. 5397/2006.    
Bauru, 03 de abril de 2013.

PORTARIA Nº 68/2013
APOSENTA compulsoriamente, a partir de 03 de abril de 2013, a Sra. Dulcinéa Prats Alexandrino, portadora do RG 
nº 4.697.893-8 SSP/SP e CPF/MF nº 170.596.638-19, servidora da Prefeitura Municipal de Bauru, no cargo efetivo de 
Assistente em Gestão Administrativa e Serviços - Atendente, matrícula funcional nº 20640, padrão B-18, com proventos 
proporcionais ao tempo de contribuição, conforme procedimento administrativo nº 471/2013, uma vez atendidas às 
condições estabelecidas no artigo 40 § 1º incisos II da Constituição Federal c/c art. 92-A da Lei Municipal nº 4830/2002 
com a redação dada pela Lei Municipal nº. 5397/2006.    
Bauru, 03 de abril de 2013.

PORTARIA Nº 69/2013
APOSENTA voluntariamente, a partir de 03 de abril de 2013, a Sra. Maria da Cruz Ramires, portadora do RG nº 
6.143.473-5 SSP/SP e CPF/MF nº 171.693.168-11, servidora da Prefeitura Municipal de Bauru, no cargo efetivo de 
Assistente em Gestão Administrativa e Serviços - Atendente, matrícula funcional nº 20513, padrão C-18, com proventos 
proporcionais ao tempo de contribuição, conforme procedimento administrativo nº 3465/2012, uma vez atendidas às 
condições estabelecidas no artigo 40 § 1º incisos III alínea “b” da Constituição Federal c/c art.  92-B incisos I, II e III da 
Lei Municipal nº 4830/2002 com a redação dada pela Lei Municipal nº. 5397/2006.    
Bauru, 03 de abril de 2013.

DIVISÃO PREVIDENCIÁRIA - PERÍCIA MÉDICA

CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA:

Nome Matrícula Inicial Período
 (dias) Término

Cleusa da Graça Gomes Santos 15.917 25/03/13 15 08/04/13
Luiz Batista da Silva 15.066 23/03/13 90 20/06/13
Kelly Cristina Pedroso Pfeifer 30.053 26/03/13 60 24/05/13
Jadir Silvestre de Almeida 14.097 02/04/13 120 30/07/13
Edson Vieira de Souza 15.365 01/04/13 60 30/05/13
Antonio Carlos Botasim 28.565 28/03/13 30 26/04/13
Tania Regina Góes França 28.001 29/03/13 30 27/04/13

Os segurados(as) deverão agendar nova perícia nesta Fundação antes de seu vencimento, para prorrogação de auxílio 
doença ou alta, munidos de documentos médicos (atestado e/ou exames) sob pena de suspensão do pagamento do benefício.

APTOS PARA RETORNAR AS ATIVIDADES PROFISSIONAIS:

Nome Secretaria de Origem Retornar em:
Antonio Carlos Botasim Secretaria de Educação 27/04/13
Tânia Regina Góes França Secretaria de Saúde 28/04/13

SEÇÃO DE BENEFÍCIOS

PROCESSOS DEFERIDOS:

Processo Nome Assunto
895/2013 José Antonio Carminatti Inclusão de dependente

932/2013 Rogéria Amorim Fressatto Inscrição de segurada e inclusão de 
dependente

933/2013 Silmara Cristina Dorador Ribeiro Inscrição de segurado e inclusão de 
dependentes

934/2013 Nilzete  Flores Soares de Almeida Inscrição de segurada e inclusão de 
dependentes

935/2013 Terezinha de Jesus de Aquino Inscrição de segurada e inclusão de 
dependentes

956/2013 Fabiana Pereira do Oliveira Pinto Inscrição de segurada e inclusão de 
dependentes

957/2013 Andréia Gomes Camacho Inscrição de segurada
967/2013 Douglas Ogusco Santos Inscrição de segurado

968/2013 Rosa Maria Garrido Inscrição de segurada e inclusão de 
dependente

969/2013 Reinaldo Campos Crastequini Inscrição de segurado

975/2013 Michelle Padilha Moura Inscrição de segurada e inclusão de 
dependente

976/2013 Natalia de Fátima Paes Inscrição de segurada
977/2013 Diogo Quaggio Vieira Inscrição de segurado

978/2013 Rosana Morcelli Oliveira Inscrição de segurada e inclusão de 
dependente

993/2013 Isabela de Goes Gagliardi Inscrição de segurada

994/2013 Andréia Cristina dos Santos Inscrição de segurada e inclusão de 
dependentes

995/2013 Natasha Silva de Cerqueira Cesar Inscrição de segurada e inclusão de 
dependentes

1000/2013 Luiza Claudia Bertochi Martins do Amaral Inscrição de segurada e inclusão de 
dependentes

1003/2013 Karine Rios Galeli Dantas Inscrição de segurada e inclusão de 
dependente

1005/2013 Mercia Aparecida Gimenez Alves Inscrição de segurada e inclusão de 
dependente

1007/2013 Kelly Cristina Maio Inscrição de segurada

1020/2013 Talita Vaz Henrique Souza Inscrição de segurada e inclusão de 
dependentes

1022/2013 Fernanda Marcela Delgado Inclusão de dependentes

1023/2013 Andrea Luiza de Lima Ferreira Cestari Inscrição de segurada e inclusão de 
dependentes
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INSTITUIÇÃO FUNDOS VALOR (R$) CATEGORIA Enquadramento % DE NOSSA CARTEIRA LIMITE DA RESOLUÇÃO
BANCO BRADESCO S/A Bradesco IRF-M1 21.319.879,05 Renda Fixa - IRF-M1 Artigo 7º, Inciso III 6,61% ATÉ 80%
BANCO DO BRASIL S/A BB RPPS RF IRF-M1 Títulos Públicos 22.113.949,47

BANCO ITAÚ S.A. Itaú soberano IRF-M1 Títulos Públicos 7.229.109,21
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Caixa FI BRASIL IRF-M1 Títulos Públicos 22.524.103,90

BANCO HSBC BANK BRASIL S/A HSBC FI Renda Fixa Ativo Regimes Próprios 45.791.289,01 Artigo 7º, Inciso IV ATÉ 30%
BANCO BRADESCO S.A. Bradesco IMA-GERAL 20.986.896,85 Artigo 7º, Inciso III ATÉ 80%

BANCO DO BRASIL S/A BB RPPS RF Previdenciário FI IMA-B 15.254.807,10 Renda Fixa - IMA Artigo 7º, Inciso III 4,73% ATÉ 80%

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Caixa FI Brasil IMA-B Títulos Públicos Renda Fixa 25.815.656,56       Artigo 7º, Inciso I, Alinea b

BANCO ITAÚ S/A Itaú Institucional Inflação FIC Renda Fixa 21.800.494,20       Artigo 7º, Inciso I, Alinea b

BANCO BRADESCO S/A Bradesco IMA B Títulos Públicos Renda Fixa 52.700.957,89 Renda Fixa - IMA-B Artigo 7º, Inciso I, Alinea b

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Caixa FI Brasil IMA-GERAL Títulos Públicos R. Fixa 1.131.244,40 Artigo 7º, Inciso I, Alinea b

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A BCSUL Verax CPP Aberto 360 FIDC 8.865.336,38 Artigo 7º, Inciso VI

BANCO RURAL S/A. RURAL Premium FIDC 3.354.370,18 Artigo 7º, Inciso VI

268.888.094,20 83,38%

BANCO DO BRASIL S/A BB Indexado  IBOVESPA FIC Ações 1.908.885,93 Artigo 8º, Inciso I

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Caixa Brasil IBX 50 FI Ações 2.518.311,20 Artigo 8º, Inciso I

SCHRODER Schroder IBRX 50 FI Ações Previdenciário 3.871.599,77 Artigo 8º, Inciso I
Itaú RPI Ações Ibovespa 2.602.479,27 Artigo 8º, Inciso I

META ASSET Meta Valor FI Ações 4.897.704,18 Artigo 8º, Inciso I

BANCO SANTANDER S/A Santander Institucional FI Ações 3.906.690,44 Artigo 8º, Inciso I

BANCO HSBC BANK BRASIL S/A HSBC FIC Ações Regimes de Previdência 3.067.755,63 Artigo 8º, Inciso I

MAPFRE INVESTIMENTOS MAPFRE Ações 2.207.111,15 Artigo 8º, Inciso III

BANCO BRADESCO S/A Bradesco FIA Previdenciário Governança Corporativa 2.106.049,02 Artigo 8º, Inciso III

BANCO BRADESCO S/A Bradesco FIA Infra-Estrutura 2.248.013,47 Artigo 8º, Inciso III

BANCO DO BRASIL S/A BB Regime Próprio Governança FI Ações Previdenciário 10.925.266,70 Artigo 8º, Inciso III

BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Caixa Brasil Capital Protegido FI Multimercado 2.569.686,04 Artigo 8º,Inciso IV

BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Caixa Brasil IPCA VII Crédito Privado Multimercado 7.522.147,60 Artigo 8º, Inciso IV

META ASSET Meta Plus FIM FI Multimercado 2.844.508,81 Artigo 8º,Inciso IV

BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Caixa FIP Incorporação Imobiliaria 415.105,00 Renda Variável/Partiçipações Artigo 8º, Inciso V 0,13% ATÉ 05%
53.611.314,21 16,62%

TOTAL GERAL 322.499.408,41 100,00%

OBS: OS SALDOS DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM NEGRITO E SUBLINHADO NÃO ESTÃO ATUALIZADOS

Diogo Nunes Pereira Luiz Gustavo Peres Macedo Gilson Gimenes Campos
Economista - FUNPREV Diretor da Divisão Financeira Presidente - FUNPREV
CORECON 33.492 Economista - FUNPREV

CORECON 32.356

Saldo em 01/03/2013.

TOTAL NO SEGMENTO RENDA VARIÁVEL

Artigo 7º, Inciso I, Alinea b

ATÉ 30%

ATÉ 100%

Renda Fixa-FIDC ABERTO

16,08%

3,79%

BANCO ITAÚ S/A

   Renda Variável - AÇÕES

Renda Fixa - IMA/IRF-M1
ATÉ 100%

ATÉ 15%

20,71%

31,46%

Renda Fixa-IMA GERAL

4,01%

12,48%

Renda Variável/Multimercado

RELAÇÃO DOS ATUAIS FUNDOS DE INVESTIMENTO E ENQUADRAMENTO CONFORME RESOLUÇÃO 3.922/10 BACEN

TOTAL NO SEGMENTO RENDA FIXA

PODER LEGISLATIVO
ALEXSSANDRO BUSSOLA

Presidente 

PORT.RH-048/2013 – EXONERANDO, a pedido, a Sra. CAROLINE FIGUEIREDO DURVAL do cargo 
em comissão de ASSISTENTE PARLAMENTAR do Gabinete do Vereador RENATO CELSO BONOMO 
PURINI a partir de 01/04/2013.

PORT.RH-049/2013 – EXONERANDO, a pedido, a Sra. LUCIA HELENA OLLER RAMALHO do 
cargo em comissão de ASSISTENTE PARLAMENTAR do Gabinete do Vereador FABIO SARTORI 
MANFRINATO a partir de 01/04/2013.

RESOLUÇÃO Nº 513
De 26 de março de2013

Autoriza a doação de um veículo 
Chevrolet Astra Sedan GLS 2.0 
MPFI, Placas BNZ 7940, Chassi 
9BGTB69B01B175593, à Prefeitura 
Municipal de Bauru e dá outras 
providências.

A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São Paulo, no uso de 
suas atribuições, que lhe confere o artigo 15, item I, letra “m”, da Resolução 263/90, promulga a seguinte 
Resolução:

Art. 1º - Fica a Mesa da Câmara Municipal de Bauru autorizada a providenciar a doação 
de um veículo oficial Chevrolet Astra Sedan GLS 2.0 MPFI, placas BNZ 7940, 
Patrimônio nº 1822, Cod. Renavam 755.429.605, Chassi 9BGTB69B01B175593, 
cor preto, 04 (quatro) portas, combustível gasolina, ano 2001, equipado com um CD 
Player AIWA, Patrimônio nº 1833, em favor da Prefeitura Municipal de Bauru.

Art. 2º - As Diretorias Administrativa e Financeira providenciarão, onde couber, antes da entrega dos 
bens, sua baixa patrimonial e contábil.

Art. 3º- Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

 Bauru, 26 de março de 2013.

RAUL APARECIDO GONAÇALVES PAULA
Presidente em exercício

FÁBIO SARTORI MANFRINATO               MARCOS ANTONIO DE SOUZA
             1° Secretário                        2ª Secretário

Registrada na Diretoria de Apoio Legislativo, na mesma data.

SORAYA ELISA SEGATTO FERREIRA
Diretora de Apoio Legislativo

PROJETO DE RESOLUÇÃO

Dá nova redação a diversos artigos da 
Resolução nº 263/90 – Regimento Interno – 
(Artigos 10 a 17, IV).

A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São Paulo, no uso de suas 
atribuições, que lhe confere o artigo 15, item I, letra “m”, da Resolução 263/90, promulga a seguinte Resolução:

Art. 1º - O Art. 10 do Título II, do Capítulo I, Seção I, da Resolução nº 263/90 – Regimento Interno, passa a ter 
a seguinte redação:

Título II
Capítulo I

Seção I
“Art. 10 -  A Mesa, que se compõe de Presidente, Vice-Presidente, 1º e 2º Secretários, tem a 

incumbência de dirigir os trabalhos legislativos e os serviços administrativos da 
Câmara.” (NR)

Art. 2º - O Parágrafo único do Art. 11 do Título II, do Capítulo I, Seção I, da Resolução nº 263/90 – Regimento 
Interno, passa a ter a seguinte redação:

Título II
Capítulo I

Seção I
“Art. 11 -  ...

Atos da Presidência

Atos da Mesa Diretora
Atos da Diretoria
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Parágrafo único: Na ausência de qualquer dos Secretários, o Presidente designará Secretário “ad 
hoc”.” (NR)

Art. 3º - O Art. 12 do Título II, do Capítulo I, Seção I, da Resolução nº 263/90 – Regimento Interno, passa a 
ter a seguinte redação:

Título II
Capítulo I

Seção I
“Art. 12 -  As funções dos membros da Mesa somente cessarão, durante a legislatura, pela 

renúncia apresentada por escrito, pela morte, pela destituição e demais casos de 
extinção ou perda do mandato, conforme previsto neste Regimento.” (NR)

Art. 4º -  O Parágrafo único do Art. 13, o Título II, do Capítulo I, Seção I da Resolução nº 263/90 – Regimento 
Interno, passa a ter a seguinte redação:

Título II
Capítulo I

Seção I
“Art. 13 -  ...
Parágrafo único - Em caso de vacância em todos os cargos da Mesa o Vereador mais idoso, 

exercerá, temporariamente, as funções de Presidente até que seja realizada 
nova eleição, o que deverá acontecer na primeira sessão após a constatação de 
vacância geral.” (NR)

Art. 5º -  O caput do Art. 15, do Título II, do Capítulo I, Seção I da Resolução nº 263/90 – Regimento Interno, 
passa  a ter a seguinte redação:

Título II
Capítulo I

Seção I
“Art. 15 - A Mesa exercerá a direção dos trabalhos legislativos e dos serviços 

administrativos da Câmara, competindo-lhe especialmente:” (NR)

Art. 6º -  As alíneas “c”, “d”, “i” e, “j” do inciso I do Art.15, do Título II, do Capítulo I, Seção I da Resolução 
nº 263/90 – Regimento Interno, passam a ter  as seguintes redações:

Título II
Capítulo I

Seção I
“Art. 15 -  ...

I - ...
 

c) dar conhecimento à Câmara, na primeira sessão ordinária de cada 
sessão legislativa, da resenha dos trabalhos realizados na sessão 
legislativa anterior; (NR)

d) apresentar projetos de lei, de resolução e de decreto legislativo de sua 
iniciativa; (NR)

i) exceto por motivo de renúncia do cargos da Mesa Diretora, declarar 
extinto o mandato de Vereador, nos casos previstos no artigo 12 da 
Lei Orgânica do Município ou de morte ou impedimento definitivo do 
titular; (NR)

j) propor as medidas legais cabíveis, quando qualquer autoridade 
municipal deixar de cumprir dispositivo constitucional, da Lei 
Orgânica do Município ou da lei; (NR)

l) REVOGADA” (NR)
Art. 7º -  As alíneas a e c do inciso II do Art.15, do Título II, do Capítulo I, Seção I da Resolução nº 263/90 

– Regimento Interno, passam a ter as seguintes redações:
 

Título II
Capítulo I

Seção I
Art. 15 - ...

II - ...
a) nomear, contratar, promover, comissionar, conceder gratificações 

ou  licenças, pôr em disponibilidade, exonerar, demitir, 
aposentar e aplicar  sanções a funcionários ou servidores da 
Câmara Municipal, nos termos da  lei; (NR)

c) REVOGADO” (NR).

Art. 8º -  Revoga o § 1º do item II, do Art. 15, do Título II, do Capítulo I, Seção II  da Resolução nº 263/90 
– Regimento Interno:

“Parágrafo 1º – REVOGADO” (NR)

Art. 9º -  Acrescenta alínea “o1” e dá nova redação as alíneas “c”, “l”, “m”, “q” , “r “ e “t” do inciso I do Art. 
17 , do Título II, do Capítulo I, Seção II da Resolução nº 263/90  - Regimento Interno:

Título II
Capítulo I
Seção II

“Art. 17 - ...
I - ...
...
c) antecipar, motivada e excepcionalmente, a realização das sessões 

ordinárias para às 9:00 horas e eventuais sessões extraordinárias 
para logo em seguida, observado o disposto nos artigos 87 a 91 deste 
Regimento Interno, dando ampla e prévia publicidade por meio de 
publicação no Diário Oficial de Bauru. (NR)

...

l) fazer executar as deliberações do Plenário; (NR)
m) justificar a ausência do Vereador às sessões plenárias e às reuniões das 

Comissões Permanentes, quando motivada por desempenho de serviço 
no interesse do Município, ou em caso de nojo ou gala, mediante 
comunicação ao Plenário no inicio da Ordem do Dia; (NR)

...
o1) determinar ao setor administrativo o não registro de termos 

antirregimentais proferidos por Vereador em discurso ou aparte; (NR)
...
q) chamar atenção do Vereador, quando esgotado o tempo regimental, 

insistir em fazer uso da palavra; (NR)
r) decidir as questões de ordem; (NR)
...
t) submeter à discussão e votação a matéria a esse fim destinada, bem 

como estabelecer o ponto da questão objeto da deliberação; (NR)

Art. 10 -  As alíneas “c” e “i” do inciso II do Art. 17, do Título II, do Capítulo I, Seção II da Resolução nº 
263/90 - Regimento Interno:

Título II
Capítulo I
Seção II

“Art. 17 - ...
...
II - ...
...
c) declarar prejudicada a proposição em face da rejeição ou aprovação de 

conteúdo igual; (NR)
...
i) expedir certidões de atos de qualquer natureza ao requerente, no prazo 

máximo de quinze dias.” (NR)

Art. 11 -  A alínea d do inciso III do Art. 17, do Título II, do Capítulo I, Seção II da Resolução nº 263/90 - 
Regimento Interno:

Título II
Capítulo I
Seção II

“Art. 17 - ...
...
III - ...
...
d) pronunciar-se como órgão de decisão, quando essa função não seja 

regimentalmente atribuída a outros dos seus membros.” (NR)

Art. 12 -  A alínea “c” do inciso IV do Art. 17, do Título II, do Capítulo I, Seção II da Resolução nº 263/90 - 
Regimento Interno, passa a ter a seguinte redação:

Título II
Capítulo I
Seção II

“Art. 17 - ...
IV - ... 
c) declarar a destituição dos membros das Comissões quando faltarem, 

sem motivo justificado, a quatro reuniões consecutivas.” (NR)

Art. 13 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

 Bauru, 1º de abril de 2013.

ALEXSSANDRO BUSSOLA
Presidente

FÁBIO SARTORI MANFRINATO   MARCOS ANTONIO DE SOUZA
              1° Secretário      2º Secretário

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Em prosseguimento as alterações propostas pela Comissão de Estudos na Legislatura 
passada, apreciaremos no presente projeto os artigos 10 a 17, IV.

Assim, contamos com o apoio irrestrito dos nobres Pares para aprovação deste projeto de 
resolução visando atualizar o Regimento Interno da Casa.

Bauru, 1º de abril de 2013.

ALEXSSANDRO BUSSOLA
Presidente

FÁBIO SARTORI MANFRINATO   MARCOS ANTONIO DE SOUZA
              1° Secretário      2º Secretário

EMENTÁRIO DOS PROCESSOS DE AUTORIA DO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL, QUE DERAM 
ENTRADA NA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 1º DE ABRIL DE 2013.

Proc. nº -   Assunto

   071/13  Projeto de Lei nº 26/13, que autoriza o Poder Executivo Municipal a criar o “PROGRAMA 
MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DA AQUICULTURA 
FAMILIAR - PRÓ-PEIXE BAURU”, bem como utilizar recursos na promoção de ações de 
apoio e incentivo à atividade.

   072/13 Projeto de Lei nº 27/13, que autoriza o Executivo a doar bens móveis de propriedade da 
Prefeitura Municipal à Associação Creche Berçário Rodrigues de Abreu.

   074/13 Projeto de Lei nº 28/13, que autoriza a transferência e transposição de recursos no Orçamento 
do Município, especificamente na Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.
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   075/13 Projeto de Lei nº 29/13, que institui o Estatuto da Fundação Estatal Regional de Saúde (da 
Região de Bauru).

EMENTÁRIO DAS PROPOSITURAS APRESENTADAS PELOS SENHORES VEREADORES 
NA SESSÃO ORDINÁRIA DE 01 DE ABRIL DE 2013

ANTONIO FARIA NETO
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a limpeza e reforma do playground existente no Parque Vitória Régia.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal o desassoreamento do lago do Parque Vitória Régia.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a passagem de máquina motoniveladora na quadra 02 da Rua Plínio de Favari, 
Jardim das Orquídeas.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a realização de operação tapa-buracos no cruzamento das Ruas Estados Unidos 
e Uruguai, Jardim Terra Branca.

ARILDO DE LIMA JUNIOR
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal o asfaltamento nas quadras 04 a 06 da Rua Chiyo Otake, Jardim Jandira.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a notificação do proprietário para que providencie a capinação e limpeza do 
imóvel de número 01-28 da Rua Maestro Oscar Mendes, Novo Jardim Pagani.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal o recapeamento asfáltico nas quadras 01 e 08 da Rua Patagônia, Jardim Terra 
Branca e nas quadras 16 a 23 da Rua Felicíssimo Antônio Pereira, Jardim Eugênia.
Moção de Aplauso à Igreja Comunidade Missão Divina pelo importante trabalho religioso e social que realiza.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a implantação de estacionamento em 45 graus na quadra 14 da Rua 
Primeiro de Agosto, Vila Bonfim.

FABIANO ANDRÉ LUCAS MARIANO
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a passagem de máquina motoniveladora em todas as ruas de terra do Jardim 
Vitória, no cruzamento da Avenida Pinheiro Machado com a Rua José Portela Cunha, Jardim Prudência, nas quadras 01 
e 02 da Rua Sueli Gomes França, Vila São João do Ipiranga, na quadra 06 da Rua Milton Dias de Carvalho, Tangarás e 
em toda a extensão da Rua Fernando do Amaral, Parque Paulista, principalmente na quadra 06.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a realização de operação tapa-buracos defronte ao imóvel de número 04-51 da 
Rua Alice de Azevedo Marques, Residencial Jardim Jussara, defronte ao imóvel de número 04-26 da Avenida Pedro 
Bertolini, Jardim Marambá, na quadra 01 da Rua Mauro Campos, Jardim Petrópolis e na quadra 03 da Rua José Miguel, 
Vila Nipônica.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a implantação de mesa de concreto com bancos na Praça Euclides Paixão, Vila 
Pacífico II.
Solicita ao Senhor Presidente do DAE a reposição da tampa do poço de visita localizado defronte aos imóveis de 
números 06-20 e 06-30 da Rua Milton Dias de Carvalho, Tangarás.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB melhorias na sinalização de trânsito no cruzamento das Ruas Padre 
Nóbrega e Boa Esperança e a realização de estudo para a implantação de sentido único de direção na quadra 10 da Rua 
Boa Esperança, Vila São João da Boa Vista.

FÁBIO SARTORI MANFRINATO
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal o asfaltamento na quadra 05 da Rua Nelson Tosoni Decarlis, Parque Primavera.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a implantação de obstáculo de solo na quadra 01 da Rua Segundo-Sargento 
José Mendes Leal, Jardim Nova Esperança, na quadra 13 da Rua Felicíssimo Antônio Pereira, Jardim Eugênia e na 
quadra 19 da Avenida Castelo Branco, Vila Paulista.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB melhorias na sinalização de trânsito na quadra 19 da Avenida Castelo 
Branco, Vila Paulista.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB melhorias na sinalização de trânsito no cruzamento das Ruas Benedito 
Ribeiro dos Santos e Salgado Filho, Vila Carolina.

FERNANDO MANTOVANI
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a capinação e limpeza do terreno localizado ao lado do imóvel de número 06-86 
da Rua Agostinho Fornetti, Vila Cidade Jardim.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a repintura da sinalização de solo e a instalação de novas placas indicativas 
de limite de velocidade na Rua Cuba, Vila Independência.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a colocação de dispositivo olho de gato para orientação das pessoas com 
deficiência visual ao longo do Calçadão da Rua Batista de Carvalho.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a realização de estudo para a implantação de obstáculo de solo na quadra 
06 da Rua Luiz Gama, Vila Independência.
Solicita ao Senhor Diretor Executivo do Hospital de Base melhores condições de acomodação para os acompanhantes 
dos pacientes.

FRANCISCO CARLOS DE GOES
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a implantação do Parque Linear do Córrego Barreirinho.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal o recapeamento asfáltico nas quadras 05 a 11 da Avenida Darcy César Improta, 
Núcleo Eldorado.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a implantação de canchas para a prática de bocha e de malha no terreno existente 
ao lado do Ginásio de Esportes Raduan Trabulsi, Vila Santa Luzia.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a implantação de canaleta no cruzamento da Rua Sebastião Aleixo da Silva com 
a Alameda Flor do Amor, Parque São Geraldo.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a instalação de abrigo nos pontos de ônibus existentes na Alameda Flor do 
Amor, Parque São Geraldo.

MARCOS ANTONIO DE SOUZA
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a notificação do proprietário para que providencie a capinação e limpeza do 
terreno localizado ao lado do imóvel de número 05-50 da Rua Professor José Moraes Pacheco, Vila Popular.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a realização de estudo para o alargamento da Rua Joaquim Marques Figueiredo, 
Distrito Industrial Domingos Biancardi.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a implantação de canaleta defronte ao imóvel de número 02-13 da Rua Affonso 
Formenti, Núcleo Residencial Beija-Flor.

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a realização de operação tapa-buracos no cruzamento das Ruas Coronel Alves 
Seabra e Luiz Vendramine, Parque União, nas quadras 01 e 02 da Rua Elias Felício e nas quadras 04 e 05 da Rua 
Délio Hermes de Oliveira Coragem, Núcleo Habitacional Mary Dota, na quadra 03 da Rua Manoel Jacinto Bastos, 
Núcleo Residencial Beija-Flor e em toda a extensão da Rua Joaquim Marques Figueiredo, Distrito Industrial Domingos 
Biancardi.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a notificação do proprietário para que providencie a recuperação da calçada 
existente no lado ímpar da quadra 09 da Rua Cussy Júnior, Centro, no trecho entre o terreno que abrigava o Cine Bauru 
e o imóvel vizinho.

NATALINO DAVI DA SILVA
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a capinação e limpeza da praça localizada na quadra 02 da Rua Presbítero José 
Pereira de Rezende, Jardim Ivone, da área existente na quadra 01 da Rua Agenor Martins, Residencial Nova Bauru, em 
toda a extensão da Avenida Darcy César Improta, Núcleo Eldorado e da área localizada ao lado do Centro Comunitário 
do Parque Residencial Jardim Araruna.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a capinação e limpeza das vielas do Novo Jardim Pagani.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a reposição do asfalto nas Ruas Prosperina de Queiroz e Henrique Mingardi, 
Novo Jardim Pagani.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a colocação de guias e a reposição do asfalto na quadra 03 da Rua Pedro de 
Castro Pereira, Pousada da Esperança I.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a repintura da sinalização de trânsito na interligação do Distrito Industrial 
III ao Núcleo Habitacional Fortunato Rocha Lima e a implantação de obstáculo de solo na quadra 17 da Rua Arnaldo 
Rodrigues Menezes, Parque Jaraguá.

PAULO EDUARDO DE SOUZA
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a realização de operação tapa-buracos na quadra 31 da Rua Gustavo Maciel, 
Jardim Paulista.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a notificação do proprietário para que providencie a capinação e limpeza do 
terreno localizado na quadra 06 da Rua Benjamin Constant, Vila Silva Pinto, incluindo a calçada.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a recuperação da canaleta existente no cruzamento das Ruas Henrique Nataniel 
Carrijo Coube e José Fernandes, Jardim Estoril IV.

RAUL APARECIDO GONÇALVES PAULA
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a poda das árvores localizadas defronte ao imóvel de número 08-76 da Rua 
Olmes Berriel, Vila Santa Terezinha.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal o asfaltamento nas Ruas Primo Pegoraro e Ezequiel Mendonça, Parque Santa 
Cândida.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a notificação do proprietário para que providencie a capinação e limpeza do 
terreno localizado entre os imóveis de números 21-47 e 21-85 da Rua Engenheiro Saint Martin, Vila Santa Tereza.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a realização de operação tapa-buracos em toda a extensão da Alameda das 
Andorinhas, Vale do Igapó.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a realização de estudo para melhorar o fluxo de veículos na quadra 03 da 
Alameda dos Heliotropos, bairro Madureira.

RENATO CELSO BONOMO PURINI
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a capinação e limpeza do canteiro central da Avenida Rodrigues Alves.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a realização de operação tapa-buracos na quadra 12 da Rua Fernando Zwicker, 
Vila Gonçalves.

ROBERVAL SAKAI BASTOS PINTO
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a implantação de academia ao ar livre na Vila Dutra.
Moção de Apelo ao Senhor Ministro da Saúde para que as vacinas infantis e as que tiverem eficácia também na 
fase adulta, como a Pneumocócica Conjugada 7 Valente, Meningocócica Conjugada, Influenza, Varicela e Hepatite A 
passem a ser oferecidas gratuitamente na rede pública.
Requer à Mesa Voto de Pesar pelo falecimento de Yasmin Thayni Briquezi Zaroa.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a implantação de obstáculo de solo na quadra 10 da Rua Sargento José dos 
Santos, Fundação Casas Populares Salvador Filardi.

ROQUE JOSÉ FERREIRA
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a reforma da calçada e a recuperação do talude existentes na lateral do Ginásio 
Panela de Pressão.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a passagem de máquina motoniveladora e a inclusão das quadras 09 a 11 da 
Avenida Antônio Requena Nevado, Vila Alto Paraíso, no programa de asfaltamento.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a notificação do proprietário para que providencie a capinação e limpeza do 
terreno localizado na Rua São João Bosco, 04-07, Jardim Redentor.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a passagem de máquina motoniveladora em todas as quadras de terra da Rua 
Manoel Fradique Coutinho Júnior, Vila São João do Ipiranga.

TELMA REGINA DA CUNHA GOBBI
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a realização de operação tapa-buracos defronte ao imóvel de número 01-189 da 
Rua dos Estudantes e na quadra 05 da Rua José Munhoz, Parque Residencial Jardim Araruna.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal o asfaltamento em todas as quadras de terra da Alameda Tebas, Parque Santa 
Edwiges.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a urbanização da praça localizada na Rua Álvaro Lamônica, nas proximidades 
das Ruas Professor Honor Figueira e Professor Luiz Braga, Vila Zillo.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a reestruturação dos horários de ônibus da linha que circula pelo Parque 
Residencial Jardim Araruna, especialmente nos feriados e finais de semana.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a implantação de rotatória no cruzamento das Ruas Professor Ayrton Busch 
e Luciene Avallone, Parque Jaraguá.

TODOS OS VEREADORES
Requerem à Mesa Voto de Pesar pelo falecimento da Senhora Maria de Cavalho Yamashita.
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