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Prefeito Municipal

Seção I
Gabinete do Prefeito

Marcelo Araújo
Chefe de Gabinete

LEIS MUNICIPAIS
LEI Nº 6.586, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2.014

P. 33.972/14 (8.190/12 – DAE) Altera o art. 1º e acrescenta o Anexo I à Lei Municipal nº 5.986, de 26 de outubro 
de 2.010, que dispõe sobre a instalação de hidrantes urbanos de incêndio no Município de Bauru.
 O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do Município 
de Bauru faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:
Art. 1º O art. 1º da Lei Municipal nº 5.986, de 26 de outubro de 2.010, que dispõe sobre a instalação de 

hidrantes urbanos de incêndio no Município de Bauru passa a vigorar com a seguinte redação: 
“Art. 1º  Toda edificação, que se enquadra no disposto no parágrafo único deste artigo, por 

ocasião de sua construção, reforma com ampliação, aumento de área construída 
ou mudança de ocupação que altere o sistema de proteção contra incêndio da 
edificação, deverá entregar um hidrante completo e suas respectivas conexões, tudo 
conforme padrão da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), ao Serviço 
de Atividades Técnicas do Décimo Segundo Grupamento de Bombeiros de Bauru, 
conforme descrição abaixo e especificação técnica que integra o Anexo I:
I – Rede DN 100 – PVC
01 Hidrante de Coluna DN 100 mm
01 Registro com flange e cabeçote DN: 100 mm
01 TÊ PVC PBA DN 100
02 Luvas de correr PBA DN 100
01 Curva 90º PBA DN 100
01 CURVA 90º EM FERRO FUNDIDO DUCTIL com bolsas junta elástica
01 Curva Dissimétrica DN 100
01 Toco DN 100 com flange 25 cm
01 Tampa com registro
01 Extremidade bolsa junta elástica x flange DN100 
II – Rede DN 150 – Dúctil / Defofo
01 Hidrante de Coluna DN 100 mm
01 Registro com flange e cabeçote DN: 100 mm
01 TÊ Dúctil com bolsa e junta elástica JGS DN 150x100
02 Juntas Gibaut DN 150
01 Curva 90º com flange PN 10 DN 100
01 CURVA 90º EM FERRO FUNDIDO DUCTIL com bolsas junta elástica
01 Curva Dissimétrica DN 100
01 Toco DN 100 com flange 50 cm
05 Arruelas de borracha com flange DN 100 (RG/Hidrante)
36 Parafusos 5/8” x 31/2” (RG/Hidrante)
01 Tampa com registro
03 Anéis de borracha para junta elástica DN 100 (RG/Hidrante)
01 Extremidade bolsa junta elástica x flange DN100 
III – Rede DN 200 – Dúctil / Defofo
01 Hidrante de Coluna DN 100 mm
01 Registro com flange e cabeçote DN: 100 mm
01 TÊ Dúctil com bolsa e junta elástica JGS DN 200x100
02 Juntas Gibaut DN 200
01 Curva 90º com flange PN 10 DN 100
01 CURVA 90º EM FERRO FUNDIDO DUCTIL com bolsas junta elástica
01 Curva Dissimétrica DN 100
01 Toco DN 100 com flange 50 cm
05 Arruelas de borracha com flange DN 100 (RG/Hidrante)
36 Parafusos 5/8” x 31/2” (RG/Hidrante)
01 Tampa com registro
03 Anéis de borracha para junta elástica DN 100 (RG/Hidrante)
01 Extremidade bolsa junta elástica x flange DN100 
IV – Rede DN 250 – Dúctil / Defofo
01 Hidrante de Coluna DN 100 mm
01 Registro com flange e cabeçote DN: 100 mm
01 TÊ Dúctil com bolsa e junta elástica JGS DN 250x100
02 Juntas Gibaut DN 250
01 Curva 90º com flange PN 10 DN 100
01 CURVA 90º EM FERRO FUNDIDO DUCTIL com bolsas junta elástica
01 Curva Dissimétrica DN 100

01 Toco DN 100 com flange 50 cm
05 Arruelas de borracha com flange DN 100 (RG/Hidrante)
36 Parafusos 5/8” x 31/2” (RG/Hidrante)
01 Tampa com registro
03 Anéis de borracha para junta elástica DN 100 (RG/Hidrante)
01 Extremidade bolsa junta elástica x flange DN100.” (NR)

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
  Bauru, 07 de novembro de 2.014.

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL

MAURÍCIO PONTES PORTO
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

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

ANDRÉA MARIA LIBERATO
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

Anexo I – Especificação técnica dos materiais

REDE DN: 100 mm – PVC/PBA

ITEM QUANT. UN Especificação técnica

1 1 un

HIDRANTE DE COLUNA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL DN: 100 mm, conforme 
NBR 5667-1/2006, com corpo e tampas conforme NBR 6916 classe 42012. Flange 
conforme ISO 2531 PN 10. Bujões em latão fundido (resistência a tração mínima de 
230 MPa conforme NBR 6314). Vedação das tampas e bujões confeccionados em 
borracha natural (SBR). Revestimento constituído de pintura de fundo interno e externo 
de epóxi bi-componente, com espessura total de película seca de, no mínimo, 100 micra 
e pintura de acabamento externo em esmalte sintético à base de resina alquídica, mono-
componente, acabamento semi-brilho, de espessura de película seca de, no mínimo, 40 
micra, cor vermelha 5R 4/14 - munsell book of colors. 
OBS: 1) Serão aceitos materiais com no máximo 02 anos de fabricação, ou seja, do ano 
corrente ou imediatamente anterior;
2) Todas as marcações na peça como nome ou marca do fabricante, classe de pressão, 
ano de fabricação e DN correspondente, deverão ser fundidas em alto relevo no corpo 
da válvula.
3) Deverão acompanhar todos os acessórios, tais como, arruelas confeccionadas em 
borracha natural (SBR), parafusos de cabeça sextavada, porcas sextavadas e as arruelas 
para fixação dos flanges em ASTM A307 galvanizados a fogo conforme ASTM A 153 
classe C. 

2 1 un

VÁLVULA DE GAVETA (REGISTRO) EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL para 
utilização em redes de água potável, corpo curto, com cabeçote, com reparo de prensa 
em gaxeta, diâmetro nominal DN: 100 mm, conforme NBR 12430, extremidades 
flangeadas com furação PN 10 conforme NBR 7675, para classe de pressão PN 16, com 
cunha em ferro fundido conforme NBR 6916.
OBS: 1) Deverão acompanhar todos os acessórios, tais como, arruelas confeccionadas 
em borracha natural (SBR), parafusos de cabeça sextavada, porcas sextavadas e as 
arruelas para fixação dos flanges em ASTM A307 galvanizados a fogo conforme ASTM 
A 153 classe C;
2) Revestimento interno e externo com pó de epoxi atóxico;
3) Deverão ser realizados ensaios de resistência do corpo e tampa, resistência ao uso e 
hidrodinâmico;
4) Serão aceitos materiais com no máximo 02 anos de fabricação, ou seja, do ano 
corrente ou imediatamente anterior;
5) Todas as marcações na peça como nome ou marca do fabricante, classe de pressão, 
ano de fabricação e DN correspondente, deverão ser fundidas em alto relevo no corpo 
da válvula. 

3 1 un

TÊ EM PVC, com junta elástica (JE),PBA (ponta/bolsa/anel) conforme normas ABNT 
NBR 5647diâmetro nominal 100 mm, (4”).
OBS.: 1) Serão aceitos materiais com no máximo 02 anos de fabricação; ou seja: do ano 
corrente ou imediatamente anterior.
2) Os materiais devem conter nome ou marca permanente do fabricante, ano de 
fabricação e DN correspondente.3) Deve ser fornecido anel de borracha, conforme o 
tipo da junta elástica.
4) Os materiais devem ser inspecionados nos exames, ensaios e pressão interna, 
conforme normas vigentes. 

4 2 un

LUVA DE CORRER PVC DN 100 com junta elastica (JE) PBA (Ponta/Bolsa/Anel) 
conforme Normas ABNT NBR 5647.
1) no mínimo as seguintes marcações: a) Nome ou marca de identificação do fabricante; 
b) Diâmetro nominal; c) Pressão nominal; d) Número desta norma; e) ano de fabricação.
2) Serão aceitos materiais com no máximo 24 meses de fabricação. 

5 1 un

CURVA 90º EM PVC  com junta elastica (JE) PBA (PONTA/BOLSA/ANEL)conforme 
Norma ABNT NBR 5647, DN 100 mm.
1) O material deverá ser submetido a ensaios de pressão hidrostáticos conforme NBR 
7560.
2) Serão aceitos materiais com no máximo 02 anos de fabricação, ou seja, do ano 
corrente ou imediatamente anterior.
3) As peças deverão conter nome ou marca permanente do fabricante, ano de fabricação 
e DN correspondente. 
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6 1 un

CURVA 90º EM FERRO FUNDIDO DUCTIL com bolsas junta elástica, conforme NBR 
7675, com revestimento interno e externo com esmalte betuminoso anticorrosivo, DN: 
100 mm, para tubo FºFº dúctil e PVC DEFOFO.
OBS.: 1) Serão aceitos materiais com no máximo 02 anos de fabricação; ou seja: do ano 
corrente ou imediatamente anterior.
2) Os materiais devem conter nome ou marca permanente do fabricante, ano de 
fabricação e DN correspondente.
3) Deve ser fornecido anel de borracha, conforme o tipo da junta elástica.
4) Os materiais devem ser inspecionados nos exames, ensaios e pressão interna, 
conforme normas vigentes.

7 1 un

CURVA 90º DISSIMÉTRICA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, DN: 100 mm, com 
Flanges (flange/flange), PN 10.
OBS.: 1) O flange deverá ser soldado conforme NBR 7560.
2) O ressalto do flange deverá apresentar superfície usinada com acabamento uniforme.
3) Serão aceitos materiais com no máximo 02 anos de fabricação, ou seja, do ano 
corrente ou imediatamente anterior.
4) As peças deverão conter nome ou marca permanente do fabricante, ano de fabricação 
e DN correspondente.
5) Deverão acompanhar todos os acessórios, tais como, arruelas confeccionadas em 
borracha natural (SBR), parafusos de cabeça sextavada, porcas sextavadas e as arruelas 
para fixação dos flanges em ASTM A307 galvanizados a fogo conforme ASTM A 153 
classe C. 

8 1 un

TOCO EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL com Flanges (flange/flange), PN 10, classe K7, 
conforme NBR 7675,  com revestimento interno em argamassa de cimento conforme 
NBR 8682 e externo com esmalte betuminoso anticorrosivo, DN 100 mm, comprimento 
L=0,50 m.
OBS.: 1) O flange deverá ser soldado conforme NBR 7560.
2) O material deverá ser submetido a ensaios de pressão hidrostáticos conforme NBR 
7560.
3) O ressalto do flange deverá apresentar superfície usinada com acabamento uniforme.
4) Serão aceitos materiais com no máximo 02 anos de fabricação, ou seja, do ano 
corrente ou imediatamente anterior.
5) Os tubos deverão conter nome ou marca permanente do fabricante, ano de fabricação, 
classe de pressão e DN correspondente.
6) Deverão acompanhar todos os acessórios, tais como, arruelas confeccionadas em 
borracha natural (SBR), parafusos de cabeça sextavada, porcas sextavadas e as arruelas 
para fixação dos flanges em ASTM A307 galvanizados a fogo conforme ASTM A 153 
classe C. 

9 1 un TAMPA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL para Registro, NBR 6916, classe 42012. Com 
dimensões de 330 mm x 330 mm e altura de 54 mm. 

10 1 un

EXTREMIDADE EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL com Flange e bolsa com anel 
de borracha (flange/bolsa) PN 10, classe K7, conforme NBR 7675, com revestimento 
interno em argamassa de cimento conforme NBR 8682 e externo com esmalte 
betuminoso anticorrosivo, DN 100 mm.
OBS.: 1) O flange deverá ser soldado conforme NBR 7560.
2) O material deverá ser submetido a ensaios de pressão hidrostáticos conforme NBR 
7560.
3) O ressalto do flange deverá apresentar superfície usinada com acabamento uniforme.
4) Serão aceitos materiais com no máximo 02 anos de fabricação, ou seja, do ano 
corrente ou imediatamente anterior.
5) As peças deverão conter nome ou marca permanente do fabricante, ano de fabricação, 
classe de pressão e DN correspondente.
6) Deverão acompanhar todos os acessórios, tais como, arruelas confeccionadas em 
borracha natural (SBR), parafusos de cabeça sextavada, porcas sextavadas e as arruelas 
para fixação dos flanges em ASTM A307 galvanizados a fogo conforme ASTM A 153 
classe C. 

DESCRIÇÃO:  REDE DN: 150 mm - FºFº DÚCTIL / DEFOFO

ITEM QUANT. UN Especificação técnica

1 1 un

HIDRANTE DE COLUNA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL DN: 100 mm, 
conforme NBR 5667-1/2006, com corpo e tampas conforme NBR 6916 classe 
42012. Flange conforme ISO 2531 PN 10. Bujões em latão fundido (resistência 
a tração mínima de 230 MPa conforme NBR 6314). Vedação das tampas e bujões 
confeccionados em borracha natural (SBR). Revestimento constituído de pintura 
de fundo interno e externo de epóxi bi-componente, com espessura total de película 
seca de, no mínimo, 100 micra e pintura de acabamento externo em esmalte 
sintético à base de resina alquídica, mono-componente, acabamento semi-brilho, 
de espessura de película seca de, no mínimo, 40 micra, cor vermelha 5R 4/14 - 
munsell book of colors. 
OBS: 1) Serão aceitos materiais com no máximo 02 anos de fabricação, ou seja, do 
ano corrente ou imediatamente anterior;
2) Todas as marcações na peça como nome ou marca do fabricante, classe de 
pressão, ano de fabricação e DN correspondente, deverão ser fundidas em alto 
relevo no corpo da válvula.
3) Deverão acompanhar todos os acessórios, tais como, arruelas confeccionadas 
em borracha natural (SBR), parafusos de cabeça sextavada, porcas sextavadas e as 
arruelas para fixação dos flanges em ASTM A307 galvanizados a fogo conforme 
ASTM A 153 classe C. 

2 1 un

VÁLVULA DE GAVETA (REGISTRO) EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL para 
utilização em redes de água potável, corpo curto, com cabeçote, com reparo 
de prensa em gaxeta, diâmetro nominal DN: 100 mm, conforme NBR 12430, 
extremidades flangeadas com furação PN 10 conforme NBR 7675, para classe de 
pressão PN 16, com cunha em ferro fundido conforme NBR 6916.
OBS: 1) Deverão acompanhar todos os acessórios, tais como, arruelas 
confeccionadas em borracha natural (SBR), parafusos de cabeça sextavada, porcas 
sextavadas e as arruelas para fixação dos flanges em ASTM A307 galvanizados a 
fogo conforme ASTM A 153 classe C;
2) Revestimento interno e externo com pó de epoxi atóxico;
3) Deverão ser realizados ensaios de resistência do corpo e tampa, resistência ao 
uso e hidrodinâmico;
4) Serão aceitos materiais com no máximo 02 anos de fabricação, ou seja, do ano 
corrente ou imediatamente anterior;
5) Todas as marcações na peça como nome ou marca do fabricante, classe de 
pressão, ano de fabricação e DN correspondente, deverão ser fundidas em alto 
relevo no corpo da válvula. 

3 1 un

TÊ DE REDUÇÃO EM FERRO FUNDIDO DUCTIL, conforme NBR 7675,  com 
bolsas junta elástica, diâmetro nominal 150 mm x 100 mm, para tubo FºFº dúctil e 
PVC DEFOFO (6” x 4”).
OBS.: 1) Serão aceitos materiais com no máximo 02 anos de fabricação; ou seja: do 
ano corrente ou imediatamente anterior.
2) Os materiais devem conter nome ou marca permanente do fabricante, ano de 
fabricação e DN correspondente.
3) Deve ser fornecido anel de borracha, conforme o tipo da junta elástica.
4) Os materiais devem ser inspecionados nos exames, ensaios e pressão interna, 
conforme normas vigentes. 

4 2 un

JGI – JUNTA GIBAULT DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL, com anéis de borracha 
de seção transversal quadrada, luva central de 150 mm de comprimento mínimo, 
pressão nominal mínima 1,6 Mpa, contínua, para tubo de FºFº e PVC DEFOFO 
DN: 150 mm DE: 170 mm (6”) (diâmetro interno da junta 170 mm). Norma: 
ABNT – NBR 14243.
1) Parafusos de cabeça sextavada e rosca total com porcas e arruelas. Para definir 
o seu comprimento, considerar a junta gibault montada (luva central + aneis de 
vedação de borracha + contra-flanges + parafusos + porcas + arruelas), devendo 
sobrar após a porca 20 mm  para cada parafuso.
2) A luva central e os contra flanges devem apresentar nas suas superfícies externas, 
de forma visível e indelével, no mínimo as seguintes marcações: a) Nome ou 
marca de identificação do fabricante; b) Diâmetro nominal; c) Pressão nominal; d) 
Número desta norma; e) ano de fabricação.
3) Serão aceitos materiais com no máximo 24 meses de fabricação. 

5 1 un

CURVA 90º EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL com Flanges (flange/flange), PN 10, 
conforme NBR 7675, com revestimento interno e externo com esmalte betuminoso 
anticorrosivo, DN 100 mm.
OBS.: 1) O flange deverá ser soldado conforme NBR 7560.
2) O material deverá ser submetido a ensaios de pressão hidrostáticos conforme 
NBR 7560.
3) O ressalto do flange deverá apresentar superfície usinada com acabamento 
uniforme.
4) Serão aceitos materiais com no máximo 02 anos de fabricação, ou seja, do ano 
corrente ou imediatamente anterior.
5) As peças deverão conter nome ou marca permanente do fabricante, ano de 
fabricação e DN correspondente.
6) Deverão acompanhar todos os acessórios, tais como, arruelas confeccionadas 
em borracha natural (SBR), parafusos de cabeça sextavada, porcas sextavadas e as 
arruelas para fixação dos flanges em ASTM A307 galvanizados a fogo conforme 
ASTM A 153 classe C. 

6 1 un

CURVA 90º EM FERRO FUNDIDO DUCTIL com bolsas junta elástica, conforme 
NBR 7675, com revestimento interno e externo com esmalte betuminoso 
anticorrosivo, DN: 100 mm, para tubo FºFº dúctil e PVC DEFOFO.
OBS.: 1) Serão aceitos materiais com no máximo 02 anos de fabricação; ou seja: do 
ano corrente ou imediatamente anterior.
2) Os materiais devem conter nome ou marca permanente do fabricante, ano de 
fabricação e DN correspondente.
3) Deve ser fornecido anel de borracha, conforme o tipo da junta elástica.
4) Os materiais devem ser inspecionados nos exames, ensaios e pressão interna, 
conforme normas vigentes.

7 1 un

CURVA 90º DISSIMÉTRICA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, DN: 100 mm, 
com Flanges (flange/flange), PN 10.
OBS.: 1) O flange deverá ser soldado conforme NBR 7560.
2) O ressalto do flange deverá apresentar superfície usinada com acabamento 
uniforme.
3) Serão aceitos materiais com no máximo 02 anos de fabricação, ou seja, do ano 
corrente ou imediatamente anterior.
4) As peças deverão conter nome ou marca permanente do fabricante, ano de 
fabricação e DN correspondente.
5) Deverão acompanhar todos os acessórios, tais como, arruelas confeccionadas 
em borracha natural (SBR), parafusos de cabeça sextavada, porcas sextavadas e as 
arruelas para fixação dos flanges em ASTM A307 galvanizados a fogo conforme 
ASTM A 153 classe C. 

8 1 un

TOCO EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL com Flanges (flange/flange), PN 10, 
classe K7, conforme NBR 7675,  com revestimento interno em argamassa de 
cimento conforme NBR 8682 e externo com esmalte betuminoso anticorrosivo, 
DN 100 mm, comprimento L=0,50 m.
OBS.: 1) O flange deverá ser soldado conforme NBR 7560.
2) O material deverá ser submetido a ensaios de pressão hidrostáticos conforme 
NBR 7560.
3) O ressalto do flange deverá apresentar superfície usinada com acabamento 
uniforme.
4) Serão aceitos materiais com no máximo 02 anos de fabricação, ou seja, do ano 
corrente ou imediatamente anterior.
5) Os tubos deverão conter nome ou marca permanente do fabricante, ano de 
fabricação, classe de pressão e DN correspondente.
6) Deverão acompanhar todos os acessórios, tais como, arruelas confeccionadas 
em borracha natural (SBR), parafusos de cabeça sextavada, porcas sextavadas e as 
arruelas para fixação dos flanges em ASTM A307 galvanizados a fogo conforme 
ASTM A 153 classe C. 

9 1 un TAMPA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL para Registro, NBR 6916, classe 42012. 
Com dimensões de 330 mm x 330 mm e altura de 54 mm.

10 1 un

EXTREMIDADE EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL com Flange e bolsa com 
anel de borracha (flange/bolsa) PN 10, classe K7, conforme NBR 7675, com 
revestimento interno em argamassa de cimento conforme NBR 8682 e externo com 
esmalte betuminoso anticorrosivo, DN 100 mm.
OBS.: 1) O flange deverá ser soldado conforme NBR 7560.
2) O material deverá ser submetido a ensaios de pressão hidrostáticos conforme 
NBR 7560.
3) O ressalto do flange deverá apresentar superfície usinada com acabamento 
uniforme.
4) Serão aceitos materiais com no máximo 02 anos de fabricação, ou seja, do ano 
corrente ou imediatamente anterior.
5) As peças deverão conter nome ou marca permanente do fabricante, ano de 
fabricação, classe de pressão e DN correspondente.
6) Deverão acompanhar todos os acessórios, tais como, arruelas confeccionadas 
em borracha natural (SBR), parafusos de cabeça sextavada, porcas sextavadas e as 
arruelas para fixação dos flanges em ASTM A307 galvanizados a fogo conforme 
ASTM A 153 classe C. 
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REDE DN: 200 mm - FºFº DÚCTIL / DEFOFO

ITEM QUANT. UN Especificação técnica

1 1 un

HIDRANTE DE COLUNA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL DN: 100 
mm, conforme NBR 5667-1/2006, com corpo e tampas conforme NBR 6916 
classe 42012. Flange conforme ISO 2531 PN 10. Bujões em latão fundido 
(resistência a tração mínima de 230 MPa conforme NBR 6314). Vedação das 
tampas e bujões confeccionados em borracha natural (SBR). Revestimento 
constituído de pintura de fundo interno e externo de epóxi bi-componente, 
com espessura total de película seca de, no mínimo, 100 micra e pintura de 
acabamento externo em esmalte sintético à base de resina alquídica, mono-
componente, acabamento semi-brilho, de espessura de película seca de, no 
mínimo, 40 micra, cor vermelha 5R 4/14 - munsell book of colors. 
OBS: 1) Serão aceitos materiais com no máximo 02 anos de fabricação, ou 
seja, do ano corrente ou imediatamente anterior;
2) Todas as marcações na peça como nome ou marca do fabricante, classe de 
pressão, ano de fabricação e DN correspondente, deverão ser fundidas em 
alto relevo no corpo da válvula.
3) Deverão acompanhar todos os acessórios, tais como, arruelas 
confeccionadas em borracha natural (SBR), parafusos de cabeça sextavada, 
porcas sextavadas e as arruelas para fixação dos flanges em ASTM A307 
galvanizados a fogo conforme ASTM A 153 classe C. 

2 1 un

VÁLVULA DE GAVETA (REGISTRO) EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL 
para utilização em redes de água potável, corpo curto, com cabeçote, com 
reparo de prensa em gaxeta, diâmetro nominal DN: 100 mm, conforme 
NBR 12430, extremidades flangeadas com furação PN 10 conforme NBR 
7675, para classe de pressão PN 16, com cunha em ferro fundido conforme 
NBR 6916.
OBS: 1) Deverão acompanhar todos os acessórios, tais como, arruelas 
confeccionadas em borracha natural (SBR), parafusos de cabeça sextavada, 
porcas sextavadas e as arruelas para fixação dos flanges em ASTM A307 
galvanizados a fogo conforme ASTM A 153 classe C;
2) Revestimento interno e externo com pó de epoxi atóxico;
3) Deverão ser realizados ensaios de resistência do corpo e tampa, resistência 
ao uso e hidrodinâmico;
4) Serão aceitos materiais com no máximo 02 anos de fabricação, ou seja, do 
ano corrente ou imediatamente anterior;
5) Todas as marcações na peça como nome ou marca do fabricante, classe de 
pressão, ano de fabricação e DN correspondente, deverão ser fundidas em 
alto relevo no corpo da válvula. 

3 1 un

TÊ DE REDUÇÃO EM FERRO FUNDIDO DUCTIL, conforme NBR 
7675,  com bolsas junta elástica, diâmetro nominal 200 mm x 100 mm, para 
tubo FºFº dúctil e PVC DEFOFO (8” x 4”).
OBS.: 1) Serão aceitos materiais com no máximo 02 anos de fabricação; ou 
seja: do ano corrente ou imediatamente anterior.
2) Os materiais devem conter nome ou marca permanente do fabricante, ano 
de fabricação e DN correspondente.
3) Deve ser fornecido anel de borracha, conforme o tipo da junta elástica.
4) Os materiais devem ser inspecionados nos exames, ensaios e pressão 
interna, conforme normas vigentes. 

4 2 un

JGI – JUNTA GIBAULT DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL, com anéis 
de borracha de seção transversal quadrada, luva central de 150 mm de 
comprimento mínimo, pressão nominal mínima 1,6 Mpa, contínua, para 
tubo de FºFº e PVC DEFOFO DN: 200 mm DE: 222 mm (8”) (diâmetro 
interno da junta 222 mm). Norma: ABNT – NBR 14243.
1) Parafusos de cabeça sextavada e rosca total com porcas e arruelas. Para 
definir o seu comprimento, considerar a junta gibault montada (luva central 
+ aneis de vedação de borracha + contra-flanges + parafusos + porcas + 
arruelas), devendo sobrar após a porca 20 mm  para cada parafuso.
2) A luva central e os contra flanges devem apresentar nas suas superfícies 
externas, de forma visível e indelével, no mínimo as seguintes marcações: 
a) Nome ou marca de identificação do fabricante; b) Diâmetro nominal; c) 
Pressão nominal; d) Número desta norma; e) ano de fabricação.
3) Serão aceitos materiais com no máximo 24 meses de fabricação. 

5 1 un

CURVA 90º EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL com Flanges (flange/flange), 
PN 10, conforme NBR 7675, com revestimento interno e externo com 
esmalte betuminoso anticorrosivo, DN 100 mm.
OBS.: 1) O flange deverá ser soldado conforme NBR 7560.
2) O material deverá ser submetido a ensaios de pressão hidrostáticos 
conforme NBR 7560.
3) O ressalto do flange deverá apresentar superfície usinada com acabamento 
uniforme.
4) Serão aceitos materiais com no máximo 02 anos de fabricação, ou seja, do 
ano corrente ou imediatamente anterior.
5) As peças deverão conter nome ou marca permanente do fabricante, ano de 
fabricação e DN correspondente.
6) Deverão acompanhar todos os acessórios, tais como, arruelas 
confeccionadas em borracha natural (SBR), parafusos de cabeça sextavada, 
porcas sextavadas e as arruelas para fixação dos flanges em ASTM A307 
galvanizados a fogo conforme ASTM A 153 classe C. 

6 1 un

CURVA 90º EM FERRO FUNDIDO DUCTIL com bolsas junta elástica, 
conforme NBR 7675, com revestimento interno e externo com esmalte 
betuminoso anticorrosivo, DN: 100 mm, para tubo FºFº dúctil e PVC 
DEFOFO.
OBS.: 1) Serão aceitos materiais com no máximo 02 anos de fabricação; ou 
seja: do ano corrente ou imediatamente anterior.
2) Os materiais devem conter nome ou marca permanente do fabricante, ano 
de fabricação e DN correspondente.
3) Deve ser fornecido anel de borracha, conforme o tipo da junta elástica.
4) Os materiais devem ser inspecionados nos exames, ensaios e pressão 
interna, conforme normas vigentes.

7 1 un

CURVA 90º DISSIMÉTRICA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, DN: 100 
mm, com Flanges (flange/flange), PN 10.
OBS.: 1) O flange deverá ser soldado conforme NBR 7560.
2) O ressalto do flange deverá apresentar superfície usinada com acabamento 
uniforme.
3) Serão aceitos materiais com no máximo 02 anos de fabricação, ou seja, do 
ano corrente ou imediatamente anterior.
4) As peças deverão conter nome ou marca permanente do fabricante, ano de 
fabricação e DN correspondente.
5) Deverão acompanhar todos os acessórios, tais como, arruelas 
confeccionadas em borracha natural (SBR), parafusos de cabeça sextavada, 
porcas sextavadas e as arruelas para fixação dos flanges em ASTM A307 
galvanizados a fogo conforme ASTM A 153 classe C. 

8 1 un

TOCO EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL com Flanges (flange/flange), 
PN 10, classe K7, conforme NBR 7675,  com revestimento interno 
em argamassa de cimento conforme NBR 8682 e externo com esmalte 
betuminoso anticorrosivo, DN 100 mm, comprimento L=0,50 m.
OBS.: 1) O flange deverá ser soldado conforme NBR 7560.
2) O material deverá ser submetido a ensaios de pressão hidrostáticos 
conforme NBR 7560.
3) O ressalto do flange deverá apresentar superfície usinada com acabamento 
uniforme.
4) Serão aceitos materiais com no máximo 02 anos de fabricação, ou seja, do 
ano corrente ou imediatamente anterior.
5) Os tubos deverão conter nome ou marca permanente do fabricante, ano de 
fabricação, classe de pressão e DN correspondente.
6) Deverão acompanhar todos os acessórios, tais como, arruelas 
confeccionadas em borracha natural (SBR), parafusos de cabeça sextavada, 
porcas sextavadas e as arruelas para fixação dos flanges em ASTM A307 
galvanizados a fogo conforme ASTM A 153 classe C. 

9 1 un TAMPA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL para Registro, NBR 6916, classe 
42012. Com dimensões de 330 mm x 330 mm e altura de 54 mm. 

10 1 un

EXTREMIDADE EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL com Flange e bolsa 
com anel de borracha (flange/bolsa) PN 10, classe K7, conforme NBR 7675, 
com revestimento interno em argamassa de cimento conforme NBR 8682 e 
externo com esmalte betuminoso anticorrosivo, DN 100 mm.
OBS.: 1) O flange deverá ser soldado conforme NBR 7560.
2) O material deverá ser submetido a ensaios de pressão hidrostáticos 
conforme NBR 7560.
3) O ressalto do flange deverá apresentar superfície usinada com acabamento 
uniforme.
4) Serão aceitos materiais com no máximo 02 anos de fabricação, ou seja, do 
ano corrente ou imediatamente anterior.
5) As peças deverão conter nome ou marca permanente do fabricante, ano de 
fabricação, classe de pressão e DN correspondente.
6) Deverão acompanhar todos os acessórios, tais como, arruelas 
confeccionadas em borracha natural (SBR), parafusos de cabeça sextavada, 
porcas sextavadas e as arruelas para fixação dos flanges em ASTM A307 
galvanizados a fogo conforme ASTM A 153 classe C. 

REDE DN: 250 mm - FºFº DÚCTIL / DEFOFO
ITEM QUANT. UN Especificação técnica

1 1 un

HIDRANTE DE COLUNA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL DN: 100 mm, conforme 
NBR 5667-1/2006, com corpo e tampas conforme NBR 6916 classe 42012. Flange 
conforme ISO 2531 PN 10. Bujões em latão fundido (resistência a tração mínima 
de 230 MPa conforme NBR 6314). Vedação das tampas e bujões confeccionados 
em borracha natural (SBR). Revestimento constituído de pintura de fundo interno e 
externo de epóxi bi-componente, com espessura total de película seca de, no mínimo, 
100 micra e pintura de acabamento externo em esmalte sintético à base de resina 
alquídica, mono-componente, acabamento semi-brilho, de espessura de película seca 
de, no mínimo, 40 micra, cor vermelha 5R 4/14 - munsell book of colors. 
OBS: 1) Serão aceitos materiais com no máximo 02 anos de fabricação, ou seja, do ano 
corrente ou imediatamente anterior;
2) Todas as marcações na peça como nome ou marca do fabricante, classe de pressão, 
ano de fabricação e DN correspondente, deverão ser fundidas em alto relevo no corpo 
da válvula.
3) Deverão acompanhar todos os acessórios, tais como, arruelas confeccionadas 
em borracha natural (SBR), parafusos de cabeça sextavada, porcas sextavadas e as 
arruelas para fixação dos flanges em ASTM A307 galvanizados a fogo conforme 
ASTM A 153 classe C. 
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2 1 un

VÁLVULA DE GAVETA (REGISTRO) EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL para 
utilização em redes de água potável, corpo curto, com cabeçote, com reparo de prensa 
em gaxeta, diâmetro nominal DN: 100 mm, conforme NBR 12430, extremidades 
flangeadas com furação PN 10 conforme NBR 7675, para classe de pressão PN 16, 
com cunha em ferro fundido conforme NBR 6916.
OBS: 1) Deverão acompanhar todos os acessórios, tais como, arruelas confeccionadas 
em borracha natural (SBR), parafusos de cabeça sextavada, porcas sextavadas e as 
arruelas para fixação dos flanges em ASTM A307 galvanizados a fogo conforme 
ASTM A 153 classe C;
2) Revestimento interno e externo com pó de epoxi atóxico;
3) Deverão ser realizados ensaios de resistência do corpo e tampa, resistência ao uso 
e hidrodinâmico;
4) Serão aceitos materiais com no máximo 02 anos de fabricação, ou seja, do ano 
corrente ou imediatamente anterior;
5) Todas as marcações na peça como nome ou marca do fabricante, classe de pressão, 
ano de fabricação e DN correspondente, deverão ser fundidas em alto relevo no corpo 
da válvula. 

3 1 un

TÊ DE REDUÇÃO EM FERRO FUNDIDO DUCTIL, conforme NBR 7675,  com 
bolsas junta elástica, diâmetro nominal 250 mm x 100 mm, para tubo FºFº dúctil e 
PVC DEFOFO (10” x 4”).
OBS.: 1) Serão aceitos materiais com no máximo 02 anos de fabricação; ou seja: do 
ano corrente ou imediatamente anterior.
2) Os materiais devem conter nome ou marca permanente do fabricante, ano de 
fabricação e DN correspondente.
3) Deve ser fornecido anel de borracha, conforme o tipo da junta elástica.
4) Os materiais devem ser inspecionados nos exames, ensaios e pressão interna, 
conforme normas vigentes. 

4 2 un

JGI – JUNTA GIBAULT DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL, com anéis de borracha de 
seção transversal quadrada, luva central de 150 mm de comprimento mínimo, pressão 
nominal mínima 1,6 Mpa, contínua, para tubo de FºFº e PVC DEFOFO DN: 250 mm 
DE: 274 mm (10”) (diâmetro interno da junta 274 mm). Norma: ABNT – NBR 
14243.
1) Parafusos de cabeça sextavada e rosca total com porcas e arruelas. Para definir o 
seu comprimento, considerar a junta gibault montada (luva central + aneis de vedação 
de borracha + contra-flanges + parafusos + porcas + arruelas), devendo sobrar após a 
porca 20 mm  para cada parafuso.
2) A luva central e os contra flanges devem apresentar nas suas superfícies externas, 
de forma visível e indelével, no mínimo as seguintes marcações: a) Nome ou marca 
de identificação do fabricante; b) Diâmetro nominal; c) Pressão nominal; d) Número 
desta norma; e) ano de fabricação.
3) Serão aceitos materiais com no máximo 24 meses de fabricação. 

5 1 un

CURVA 90º EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL com Flanges (flange/flange), PN 10, 
conforme NBR 7675, com revestimento interno e externo com esmalte betuminoso 
anticorrosivo, DN 100 mm.
OBS.: 1) O flange deverá ser soldado conforme NBR 7560.
2) O material deverá ser submetido a ensaios de pressão hidrostáticos conforme NBR 
7560.
3) O ressalto do flange deverá apresentar superfície usinada com acabamento uniforme.
4) Serão aceitos materiais com no máximo 02 anos de fabricação, ou seja, do ano 
corrente ou imediatamente anterior.
5) As peças deverão conter nome ou marca permanente do fabricante, ano de 
fabricação e DN correspondente.
6) Deverão acompanhar todos os acessórios, tais como, arruelas confeccionadas 
em borracha natural (SBR), parafusos de cabeça sextavada, porcas sextavadas e as 
arruelas para fixação dos flanges em ASTM A307 galvanizados a fogo conforme 
ASTM A 153 classe C. 

6 1 un

CURVA 90º EM FERRO FUNDIDO DUCTIL com bolsas junta elástica, conforme 
NBR 7675, com revestimento interno e externo com esmalte betuminoso anticorrosivo, 
DN: 100 mm, para tubo FºFº dúctil e PVC DEFOFO.
OBS.: 1) Serão aceitos materiais com no máximo 02 anos de fabricação; ou seja: do 
ano corrente ou imediatamente anterior.
2) Os materiais devem conter nome ou marca permanente do fabricante, ano de 
fabricação e DN correspondente.
3) Deve ser fornecido anel de borracha, conforme o tipo da junta elástica.
4) Os materiais devem ser inspecionados nos exames, ensaios e pressão interna, 
conforme normas vigentes.

7 1 un

CURVA 90º DISSIMÉTRICA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, DN: 100 mm, com 
Flanges (flange/flange), PN 10.
OBS.: 1) O flange deverá ser soldado conforme NBR 7560.
2) O ressalto do flange deverá apresentar superfície usinada com acabamento uniforme.
3) Serão aceitos materiais com no máximo 02 anos de fabricação, ou seja, do ano 
corrente ou imediatamente anterior.
4) As peças deverão conter nome ou marca permanente do fabricante, ano de 
fabricação e DN correspondente.
5) Deverão acompanhar todos os acessórios, tais como, arruelas confeccionadas 
em borracha natural (SBR), parafusos de cabeça sextavada, porcas sextavadas e as 
arruelas para fixação dos flanges em ASTM A307 galvanizados a fogo conforme 
ASTM A 153 classe C. 

8 1 un

TOCO EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL com Flanges (flange/flange), PN 10, classe 
K7, conforme NBR 7675,  com revestimento interno em argamassa de cimento 
conforme NBR 8682 e externo com esmalte betuminoso anticorrosivo, DN 100 mm, 
comprimento L=0,50 m.
OBS.: 1) O flange deverá ser soldado conforme NBR 7560.
2) O material deverá ser submetido a ensaios de pressão hidrostáticos conforme NBR 
7560.
3) O ressalto do flange deverá apresentar superfície usinada com acabamento uniforme.
4) Serão aceitos materiais com no máximo 02 anos de fabricação, ou seja, do ano 
corrente ou imediatamente anterior.
5) Os tubos deverão conter nome ou marca permanente do fabricante, ano de 
fabricação, classe de pressão e DN correspondente.
6) Deverão acompanhar todos os acessórios, tais como, arruelas confeccionadas 
em borracha natural (SBR), parafusos de cabeça sextavada, porcas sextavadas e as 
arruelas para fixação dos flanges em ASTM A307 galvanizados a fogo conforme 
ASTM A 153 classe C. 

9 1 un
TAMPA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL para Registro, NBR 6916, classe 42012. 
Com dimensões de 330 mm x 330 mm e altura de 54 mm. 

10 1 un

EXTREMIDADE EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL com Flange e bolsa com anel 
de borracha (flange/bolsa) PN 10, classe K7, conforme NBR 7675, com revestimento 
interno em argamassa de cimento conforme NBR 8682 e externo com esmalte 
betuminoso anticorrosivo, DN 100 mm.
OBS.: 1) O flange deverá ser soldado conforme NBR 7560.
2) O material deverá ser submetido a ensaios de pressão hidrostáticos conforme NBR 
7560.
3) O ressalto do flange deverá apresentar superfície usinada com acabamento uniforme.
4) Serão aceitos materiais com no máximo 02 anos de fabricação, ou seja, do ano 
corrente ou imediatamente anterior.
5) As peças deverão conter nome ou marca permanente do fabricante, ano de 
fabricação, classe de pressão e DN correspondente.
6) Deverão acompanhar todos os acessórios, tais como, arruelas confeccionadas 
em borracha natural (SBR), parafusos de cabeça sextavada, porcas sextavadas e as 
arruelas para fixação dos flanges em ASTM A307 galvanizados a fogo conforme 
ASTM A 153 classe C. 

LEI Nº 6.587, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2.014
P. 51.349/14 Altera a Lei Municipal Nº 6.485, de 23 de dezembro de 2.013.
 O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do 
Município de Bauru, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:
Art. 1º  A Lei Municipal Nº 6.485, de 23 de dezembro de 2.013, passa a vigorar com o acréscimo 

dos seguintes arts. 2º-A e B, com as seguintes redações:
“Art. 2º-A O cálculo do IPTU incidente sobre terrenos com construções 

lançadas a partir de 2.014, adotará igualmente os percentuais 
limitadores previstos nos incisos I e II do art. 2º desta Lei 
Municipal, como se a situação de momento do imóvel fosse a 
mesma do exercício de 2.013.

Parágrafo único. O critério previsto no caput será também aplicado aos casos de 
demolições totais de prédios a partir de 2.014.” (NR)

“Art. 2º-B Nas hipóteses de ampliações e reduções de áreas ocorridas a partir 
de 2.014, será aplicado o fator de correção, que consistirá na 
divisão do valor do IPTU do imóvel lançado para 2.014 pelo valor 
venal respectivo.

§ 1º O fator encontrado segundo a fórmula estabelecida pelo caput 
incidirá sobre o valor venal atualizado do imóvel.

§ 2º  Será adotado o mesmo critério do caput para os desmembramentos 
e unificações.” (NR)

Art. 2º  Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Bauru, 07 de novembro de 2.014.

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL

MAURÍCIO PONTES PORTO
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
MARCOS ROBERTO DA COSTA GARCIA

SECRETÁRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS
Projeto de iniciativa do
PODER EXECUTIVO

Registrada no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data.
ANDRÉA MARIA LIBERATO

DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

DECRETOS MUNICIPAIS
DECRETO Nº 12.620, DE 29 DE OUTUBRO DE 2.014

P. 63.987/14 Suplementa recursos do orçamento vigente do Departamento de Água e Esgoto de 
Bauru - DAE.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais, de 
acordo com o disposto no artigo 51, inciso V, da Lei Orgânica do Município de Bauru, 

D E C R E T A
Art. 1º Nos termos da Lei Municipal nº 6.459, de 09 de dezembro de 2.013, fica aberto 

crédito suplementar à dotação do orçamento vigente no total de R$ 379.731,23 
(trezentos e setenta e nove mil, setecentos e trinta e um reais e vinte e três centavos):

Ficha Categoria Função Programática Valor (R$) Unidade Orçamentária
10 3.1.90.16 17.122.0041.2094 R$     149.541,78 Unidade Administrativa
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PROJETOS DE LEI 
Enviados à Câmara Municipal

PROJETO  DE  LEI  Nº 110/14
P. 63.567/14 Autoriza a transposição de recursos no Orçamento do Município, especificamente na 
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do 
Município de Bauru, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:
Art. 1º  Fica autorizada a suplementação, através de transposição, de recursos no Orçamento 

vigente do Município de Bauru, na Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, 
no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), abaixo:
a) Dotação orçamentária 20.605.0033.1075 (Infraestrutura Rural), categoria 

econômica 4.4.90.51 (Obras e Instalações), ficha orçamentária 571 – R$ 
10.180,00 (dez mil, cento e oitenta reais);

b) Dotação orçamentária 20.122.0033.2080 (Administração Geral da Secretaria 
de Agricultura e Abastecimento), categoria econômica 3.3.90.30 (Material de 
Consumo), ficha orçamentária 553 – R$ 14.910,00 (quatorze mil, novecentos e 
dez reais);

c) Dotação orçamentária 20.122.0033.2080 (Administração Geral da Secretaria 
de Agricultura e Abastecimento), categoria econômica 3.3.90.39 (Outros 
Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica), ficha orçamentária 556 – R$ 
14.910,00 (quatorze mil, novecentos e dez reais).

Art. 2º  Os recursos necessários para atender o art. 1º decorrem de anulação na dotação 
orçamentária 20.605.0033.2128 (Contratação de Equipes), categoria econômica 3.3.90.30 
(Material de Consumo), ficha orçamentária 584.

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

= EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS =
11, novembro, 14

Senhor Presidente,
Nobres Vereadores,

Temos a honra de passar às mãos de Vossa Excelência, a fim de ser apreciado e votado 
pelos Membros dessa Augusta Casa, o projeto de lei que versa sobre adequação de recursos no orçamento 
vigente para atender a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento.

Tal ajuste é necessário para atender as despesas com obras e custeio, sendo que a 
transposição de recursos origina-se de saldo das despesas com contratação de equipes, que não serão utilizados 
neste exercício.

Isto posto, acredito ter apresentado os esclarecimentos devidos, a fim de que todos 

possam ter plena compreensão do projeto ora apresentado.
  Destarte pela relevância da matéria, contamos com a aprovação do projeto em questão.
  Atenciosas saudações,

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL

RESOLUÇÃO Nº 19/2014
A Coordenadoria do Programa “Minha Casa Minha Vida” resolve tornar pública a relação de sorteados no 
Programa, de acordo com a análise da Caixa Econômica Federal. Os sorteados do Residencial Arvoredo abaixo 
que estão em situação de pendência documental, terão o prazo de  17/11/14 a 19/11/14   para comparecer à Sede 
do Minha Casa Minha Vida, localizada à Rua Agenor Meira, nº 6-28, Centro, munidos de documentação para 
regularizar a situação. O não comparecimento dentro do prazo estabelecido será considerado como desistência. 
Legenda da Situação:
1-  Pendência Documental (falta de documentos, problemas no Cadastro Único, renda superior ao estabelecido, 
identificação de membros da família não informados ou membros da família informados localizados em município 
diverso ao do empreendimento); 
OBS 1 .: Em qualquer momento do processo, poderá ocorrer mudança na situação da família nos caso acima 
referido, com a exclusão daqueles que não se enquadrarem nos requisitos exigidos. 
OBS 2.: As denúncias formalmente apresentadas à Coordenação do Programa, estão sendo apuradas devidamente 
e a instauração de eventual processo poderá implicar em impugnação.

CPF. NOME NIS TITULAR
30683546848 ADRIANA PEREIRA LEITE CARNEIRO 20669025237 TITULAR
21471724808 ALESSANDRA MARIA DA SILVA 20446510836 TITULAR
10616569858 ANA APARECIDA SIQUEIRA DOS SANTOS 12087062260 TITULAR
14125758859 ANGELICA MACHADO PEREIRA 12213850765 TITULAR
14583591829 BERENICE MARTIMIANO 12391488876 TITULAR
03823925822 CELIO RODRIGUES DE LIMA 10439168446 TITULAR
25717696850 EDILEIDE SILMARA MIOTTI LEITE 12609812150 TITULAR
21966209800 ERALDO DA SILVA NEVES 16924876006 TITULAR
12791091653 FIRMINA SOARES DA SILVA 16317019860 TITULAR
64071316853 JOACIR BENEDITO LEME 10422432846 TITULAR
56263180110 JOANA BENITEZ ALEXANDRE 20676408421 TITULAR
79834493800 JOANINHA MOREIRA CASA SANTA 10612992931 TITULAR
40358463840 JOSE MOACIR PAIXAO MAZZETTO 20216132163 TITULAR
20075623838 LUCIANE GOMES PEREIRA 12444429119 TITULAR
12069983870 LUCICLEIDE RODRIGUES MARINEZ FOGAÇA 12740569175 TITULAR
25115392844 LUIZ ANTONIO PINHEIRO LIMA 12125777527 TITULAR
06782239809 MARIA LUCIA BORTOLIN ESTEVAM 10616905022 TITULAR
01416124870 MOISES DA SILVA 10074493288 TITULAR
01543272800 NILVA GONÇALVES DE OLIVEIRA 12099504549 TITULAR
17045728867 RENATA APARECIDA BUENO ANTUNES 12520736471 TITULAR
27640465885 RONALDO CESAR PEREIRA DOS SANTOS 12520911087 TITULAR
14136142803 ROSA DE LIMA 12223064827 TITULAR
98023276891 TEREZA LOUZADA 10740069362 TITULAR
16561363841 ANA MARIA BUENO 12490719744 TITULAR
2972831788 ADELI CRISTIANE DE OLIVEIRA 12589433141 TITULAR
31777409845 ADRIANA BATISTA DA SILVA 12728116174 TITULAR
30813089840 ALINE GARCIA TALON 12756022170 TITULAR
38724521650 ALINE GONÇALVES FIGUEIREDO 16129994029 TITULAR
20072540850 ANGELICA ERBA MATHEUS 12811281179 TITULAR
68274815300 ANTONIA DELFINO DE ARAUJO 21205267583 TITULAR
34172468810 ANTONELLA DE FATIMA RODRIGUES 12901441159 TITULAR
21301322865 ARIOVALDO DOS SANTOS JUNIOR 12432111399 TITULAR
19101939840 EDILAINE CRISTINE ALVES DE JESUS (proencia) 12432106050 TITULAR
27459722863 EDILENE CRISTINA ANDRADE 12554707024 TITULAR
32113326850 ELISANGELA CAROLINA MACHADO GARCIA LEAL 20676359080 TITULAR
22856905846 GUILLLERMO ORLANDO PICHILINGUE MURGA 17044625843 TITULAR
05666024825 HORACIO ALVES PINTO NETO 23678819695 TITULAR
31677413840 IGORO TIAGO PETELINKAR DA SILVA 12735720189 TITULAR
40306293854 ISABELA REGINA ABRAHAO 20215271798 TITULAR
38004107885 KAREN DAYANE LEITE 20668966399 TITULAR
40856403806 LEIZI CRISTINA CEZARIO DE OLIVEIRA 20719727027 TITULAR
33651475867 LUCIANA LIPI MARIANO KOTO 20719807527 TITULAR
22297058810 LUCIANA NICOLETTI DOS SANTOS 12601468183 TITULAR
03027314823 LUIZ ANTONIO PINOTTI 10608759888 TITULAR
00358571707 MARCIO DOS SANTOS ROCHA 18087335509 TITULAR
35761450879 MARCIO HENRIQUE MARTINS RODRIGUES 12849869149 TITULAR
26799051808 MARCIO LUIS MARCIANO 12520736838 TITULAR
26989374837 MARCIO REINALDO NUNES DE PAULA 12450863941 TITULAR
21343864879 MARIA APARECIDA CARNEZI FERNANDES 20676453400 TITULAR
27626572882 MARIA LUCIA ALMEIDA DE OLIVEIRA 20676501979 TITULAR
31107611814 MARIANA CRISTIANE TOZI 12744175171 TITULAR
40720043832 MARIANE REGIS BERTOLUCCI NIETTO 20141631974 TITULAR
14132132862 NANCI FRANCISCO DE SOUZA 10870872459 TITULAR
26907511860 PAULO ROBERTO SANCHEZ DE CASTRO 12584851174 TITULAR
06222681980 RENATA BEATRIZ RIBEIRO 12941711491 TITULAR
70651485134 RENATO BRITO ALVES 12745474407 TITULAR
30707421810 RENATO INACIO JUNQUEIRA 12782200161 TITULAR
42663413852 RICARDO CRISTIANO DE OLIVEIRA 12687473164 TITULAR

Bauru, 14 de novembro de 2014.
ESTELA ALEXANDRE ALMAGRO

COORDENADORA

DECRETO Nº 12.628, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2.014
Exonera o Secretário Municipal da Administração

  O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais 
conferidas pelo art. 51 da Lei Orgânica do Município de Bauru,

D E C R E T A
Art. 1º  Fica exonerado do cargo de Secretário Municipal da Administração, o Senhor 

RICHARD VENDRAMINI, portador do RG nº 23.359.432-2.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
  Bauru, 14 de novembro de 2.014.

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL

Registrado no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data.
ANDRÉA MARIA LIBERATO

DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

DECRETO Nº 12.629, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2.014
Nomeia o Secretário Municipal da Administração

  O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais 
conferidas pelo art. 51 da Lei Orgânica do Município de Bauru,

D E C R E T A
Art. 1º  Fica nomeado para exercer o cargo de Secretário Municipal da Administração, o 

Senhor LUIZ CÉLIO BUCCERONI, portador do RG nº 6.199.208-2.
Art. 2º  Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
  Bauru, 14 de novembro de 2.014.

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL

Registrado no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data.
ANDRÉA MARIA LIBERATO

DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

17 3.1.90.11 17.122.0041.2094 R$     230.189,45 Unidade Financeira
Art. 2º  As despesas com crédito suplementar aberto pelo art. 1º, correrão por conta da 

seguinte alteração orçamentária:
I –  Anulações Orçamentárias

Ficha Categoria Função Programática Valor (R$) Unidade Orçamentária
55 3.1.90.16 17.122.0041.2094 R$    379.731,23 Unidade de Apoio Operacional
Art. 3º  Este decreto entra em vigor na data de sua expedição.

Bauru, 29 de outubro de 2.014.
RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA

PREFEITO MUNICIPAL
MARCOS ROBERTO DA COSTA GARCIA

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

ANDRÉA MARIA LIBERATO
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO
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Antonio Francisco Maia de Oliveira
Secretário

 Secretaria de 
Agricultura e Abastecimento

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

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

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

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

Locais de Feiras Livres administradas pela SAGRA

DOMINGO
Bairro Endereço Quadras Horário
Beija-Flor Rua Vicente San Roman 8 a 10 06:00 às 12:00
Bela Vista Rua Silva Jardim 11 06:00 às 12:00
Bela Vista Rua Afonso Simonetti 12 06:00 às 12:00
Bela Vista Rua Alto Acre 11 06:00 às 12:00
Bela Vista Rua Nicola Avalone 11 06:00 às 12:00
Centro Rua Gustavo Maciel 4 a 7 06:00 às 12:30
Centro Rua Ezequiel Ramos 6 06:00 às 12:30
Centro Rua Júlio Prestes 2 06:00 às 12:30
Gasparini Rua dos Gráficos 3 06:00 às 12:00

TERÇA-FEIRA
Bairro Endereço Quadras Horário
Altos da Cidade Rua Manoel Bento Cruz 2 06:30 às 11:00
Independência Rua Cuba 10 a 11 06:30 às 11:00

Seção II
Secretarias Municipais

Presidente Geisel Rua Justino R. Leonardo 1 a 2 06:30 às 11:00
Vista Alegre Alameda dos Gerânios 4 a 5 06:30 às 11:00
Distrito Industrial 
Domingues Biancard Rua Joaquim Marques de Figueiredo  12 17:00 às 21:00

QUARTA-FEIRA
Bairro Endereço Quadras Horário
Altos da Cidade Rua Floriano Peixoto 9 e 10 06:30 às 11:00
Falcão Rua Albuquerque Lins 11 06:30 às 11:00
Industrial Praça Antonio Pedroso S/N 06:30 às 11:00
Jd. Colina Verde Rua Lázara Leoni Santana S/N 16:00 às 20:00
Mary Dota Sede da Regional S/N 16:00 às 20:00
Nova Esperança Rua Manoel F. Inojosa 5 e 6 06:30 às 11:00

QUINTA-FEIRA
Bairro Endereço Quadras Horário
Bela Vista Rua Silva Jardim 14 a 16 06:30 às 11:00
Cardia Rua Ezequiel Ramos 12 a 13 06:30 às 11:00
Jardim Brasil Travessa Nereid Arruda dos Santos 1 06:00 às 11:00
Jd. Estoril Praça Nabih Gebara S/N 16:00 às 20:00
Paulistano Rua Minas Gerais 13 06:30 às 11:00

SEXTA-FEIRA
Bairro Endereço Quadras Horário
Centro Rua Virgílio Malta 14 a 15 06:30 às 11:00
Jd. Europa Rua Clovis Barreto Melchert 6 06:30 às 11:00
Presidente Geisel Sambodrômo S/N 17:00 às 21:00
Redentor Rua Santa Paula 3 a 5 06:30 às 11:00
Santa Luzia Rua Bauru 7 06:30 às 11:00
Distrito Industrial 
Domingues Biancard Rua Joaquim Marques de Figueiredo  12 16:00 às 20:00

SÁBADO
Bairro Endereço Quadras Horário
Pousada I Santo Garcia 5 06:30 às 11:00
Octávio Rasi Praça Aristides R. de Morais 1 06:30 às 11:00
Seabra Rua Marcílio Dias 5 06:30 às 11:00
Vila Souto Rua Carlos de Campos 10 a 14 06:30 às 11:00

OBS: Nos locais onde são realizadas as feiras livres, as ruas ficarão interditadas. De terça-feira a sábado no 
período das 6 horas às 12 horas e aos domingos das 5 horas às 13 horas.

HORA-MÁQUINA - OUTUBRO 2014

Processo Solicitante RG Nome da propriedade Referências Serviço necessário Pagamento Inicio Término Total de 
horas

51079/14 Jaciara de Souza Nascimento 16.328.811-2 Lote 63 Gleba 1 Assent. H. Aim. Arado/Encanteiradeira R$221,16       15/07/2014 18/09/2014 06/10/2014 4
50677/14 Cicero Gonçalves Lima 9.598.736-8 Lote 141 Assent. H. Aim.  GI Gradagem R$110,58       15/09/2014 18/09/2014 07/10/2014 2
50914/14 Valdemir Martins Conceição (Milão) 26.427.790-9 Arminda Miranda Assent. H. Aim. Gradagem R$387,03       15/09/2014 18/09/2014 13/10/2014 7
60549/14 Oswaldo Henrique 9.588.127 Lote 47 Sitio Boa Vista Assent. H. Aim. GI Gradagem R$110,58       21/10/2014 18/09/2014 27/10/2014 2
44772/14 Agnaldo Ferreira da Silva pagou 13/10/14 8.805.009 Lote 116   Gleba 1 Assent. H. Aim. Gradagem R$55,29         13/10/2014 20/10/2014 20/10/214 1
44636/14 Nivaldo Ribeiro  13.611.018-6 Lote 101 Gleba 1 Assent. H. Aim. Gradagem R$82,93          13/10/2014 20/10/2014 20/10/214 1,5
55316/14 Celso de Souza Melo 17.448.012 Lote 05 Gleba I Assent. H. Aim. GI Gradagem R$27,64         09/10/2014 22/10/2014 22/10/2014 0,5
57490/14 Antonio Martins 4.309.062 Sitio Barra Grande Barra Grande Gradagem R$552,90       08/10/2014 13/10/2014 14/10/2014 10
60647/14 José Lopes Gonçalves 17.759.026 Lote 135   Se Tu Uma Benção Assent. H. Aim. GI Gradagem R$55,29       28/10/2014 30/10/2014 30/10/2014 1
57147/14 Fabio  Eduardo Ribeiro ok 22.011.135-2 Chacara Primavera S.R.S.Maria Encanteiradeira R$110,58       09/10/2014 10/10/2014 10/10/2014 2
60332/14 Fabio  Eduardo Ribeiro 22.011.135-2 Chacara Primavera S.R.S.Maria Encanteiradeira R$82,93       09/10/2014 10/10/2014 10/10/2014 1,5

CONTRATO Nº 7.537/14 - PROCESSO Nº 14.452/14 - CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU 
- CONTRATADA: MERCALF DIESEL LTDA - OBJETO: A CONTRATADA obriga-se nos termos de 
sua proposta devidamente anexada ao processo nº 14.452/14, a fornecer ao CONTRATANTE 01(UM) 
CAMINHÃO BAÚ COMPOSTO COM MÁQUINA DE REFRIGERAÇÃO, VERSÃO 4 X 2, DIESEL, 
3.800 CM3, 4 CILINDROS, POTÊNCIA 160 CV – 2.600 RPM, FREIOS AR, PESO BRUTO TOTAL 
HOMOLOGADO MÍNIMO 9.000 KG, PBTC 11.000 KG, BAÚ REFRIGERADO DE NO MÍNIMO 5 
(CINCO) METROS, PROTETORES DE CARTE E DE RADIADOR, CABINE COM TOMADA 12 V, 
RÁDIO AM/FM COM CD PLAYER; COR BRANCO; ESTADO DE ZERO QUILOMETRO, NOVO DE 
FÁBRICA; ANO FABRICAÇÃO: 2.014; MODELO: 2.014; OU QUE FOR O MAIS ATUAL ATÉ A DATA 
DA ENTREGA, de acordo com os Anexos I e IV do Edital nº 240/14. - PRAZO: 12 meses – VALOR 
TOTAL: R$ 189.000,00 – MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 107/14 – PROPONENTES: 
01 - ASSINATURA: 05/11/14, conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93.

Secretaria da Administração
Luiz Célio Bucceroni

Secretário
DEPARTAMENTO DE AVALIAÇÃO FUNCIONAL 

RECADASTRAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA 
PREFEITURA MUNCIPAL DE BAURU

Com o intuito de realizarmos o Recadastramento/2014, convocamos os APOSENTADOS E 
PENSIONISTAS relacionados abaixo para comparecerem no período de 03 de Novembro A 28 de 
Novembro de 2014, no Setor de Serviço Social da Secretaria Municipal da Administração, sito à Rua 
Marcondes Salgado, nº 02-45, Bairro Centro, Bauru- SP, (CEP 17010-040), no horário das 8h00 às 
12h00 e das 13h00 às 16h30, munidos dos seguintes documentos originais:

EXTRATOS 
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- RG
- CPF
- Comprovante de Residência Atualizado

INFORMAMOS QUE NÃO SERÁ ACEITO O RECADASTRAMENTO POR PROCURAÇÃO
As pessoas que estiverem acamadas devem entrar em contato através do telefone: (14) 3227-5650, para 
agendar visita domiciliar.
Os beneficiários residentes fora de Bauru deverão providenciar Declaração de Vida e Residência com 
firma reconhecida em cartório, enviando-o à Secretaria Municipal da Administração- Seção de Serviços 
Social, no endereço acima citado.
Salientamos que o RECADASTRAMENTO será efetuado de acordo com o Decreto nº 9.673/2003 e o não 
comparecimento no prazo previsto acarretará na SUSPENSÃO automática do benefício.
ALICE ALCANTI DE ANDRADE
ANGELA MARIA ALVES SILVA
ANTONIA CRISPIM CORREA DOS SANTOS
ANTONIA PENIDO AZEVEDO
ANTONIO BARBOSA DA SILVA
APARECIDA BENTO
APARECIDA CAMARGO
APPARECIDA FERREIRA LIMEIRA
APPARECIDA RODRIGUEIRO MALMONGE
APPARECIDA RODRIGUES ZANAO
ARY JORGE
BELCHIOR DO AMARAL
BELITA GOMES DA SILVA MARCOS
BENEDITA DE ABREU CANDIDO
BENEDITO ALVES DE LIMA
BENEDITO ANTUNES
BENEDITO CRISPIM APARECIDO DA SILVA
BENEDITO ROSSATO
BRASILIA MORENO FRANCISCO
CARMEM LUCIA DA SILVA FONSECA
CELSO CELESTE FASSONI
CICERO MIGUEL DE ALMEIDA
CIRO PRETO DE OLIVEIRA
CLASUDETE DE SOUZA DESAN
CLAUDIO RAPUCCI
DARCY ALVES DA SILVA
DAVINA GOMES ANTONIO
DIVINA DE SOUZA PEDROZO
DJALMA GOUVEA
DJALMA GOUVEA
DORALICE BUENO MACHADO MEDICE
DORIVAL DOS SANTOS
DURCE MARIA MARTINS
EDILSON TORSANI
EDSON FRANCISCO DE FREITAS
ETELVINA BARBOSA MARQUES
EUGENIA MARIA DA COSTA SARTORI
GENERINO MANOEL DA SILVA
GENY SIMOES DOS SANTOS TOLEDO
ILDA GUALHARDI TERENCIANO
ILDA PIERINA FACINA DE OLIVEIRA
ILDA XAVIER DE MORAES
INÊS FELICIO DE MORAIS
IRACEMA DURVAL MORENO
IRENE AP. PASCOLATI DOS SANTOS
IRENE DE LIMA CASTRO
ISAIRA APARECIDA CAETANO BUENO
IVANI POLI
IZALTINO DA CRUZ
JANDIRA BUENO FERREIRA
JANUARIA PEREIRA NUNES
JOAO QUERINO
JORGE DE ARAUJO RODRIGUES
JOSE DORACI DE MATOS
JOSE RAMIREZ
JOSE ROSA BRITTO
JOSE WILSON AGUIAR SANTOS
JUDITH DE OLIVEIRA PAULETTO
JULIA ALCARRIA
JULIA ESCORCE LAVRAS
JULIETA MADIA DE SOUZA
LEONOR GIMENES DOS ANJOS
LOURDES DA SILVA PRADO
LOURDES MONTEIRO DOS SANTOS
LUCIA HELENA BARBOSA DE OLIVEIRA
LUCIELENE APARECIDA FERREIRA DE LIMA
LUIZA DE JESUS SEBASTIAO
LUIZA PIO PEREIRA DE OLIVEIRA
LUZIA FERNANDES SILVA
LUZIA VIEIRA LAVRAS

MARCO ANTONIO PRADO DAVILA
MARIA ANGELA BORTOLI DE GRAVA BOTTACIN
MARIA AP GOMES PEREIRA
MARIA APARECIDA FRESSATTO
MARIA BENEDITA ADAO DUTRA
MARIA DE LOURDES DOS SANTOS
MARIA DE LOURDES FERREIRA
MARIA ERNESTA RODRIGUERO LACASASANTA
MARIA IGNEZ DOS SANTOS CAETANO
MARIA JANETE ANDRIOLLI
MARIA JOSE DE SOUZA
MARIA JOSE FERREIRA
MARIA JOSE PEREIRA DOS SANTOS
MARIA JOSE PRUDENTE ROSA
MARIA PEREIRA DOS SANTOS
MARIA ROSA RIBEIRO
MARIA SILVA RIBEIRO
MARIA SILVINO PIRES GARCIA
MARILDA ROSELI DA SILVA
MARINALVA SANTOS MESQUITA
MARLENE CASTELO MANGINI
MARTA DO NASCIMENTO GHISELLI
MERCEDES BERTUCCI DA SILVA
MILTON FERRAZ RAMOS
NAIDE SUNIGA PEREIRA
NAYR BERTIM BRUZZO
NEIDE FRANCISQUETTE HERRERA
NELZA PINHEIRO CHAGAS
NEUZA PEDROZA DA SILVA
OLGA RODRIGUES POLLIDO
OSEAS GONCALVES DE MATOS
PALMIRA MANIERI ERRERA
PEDRINA DOS SANTOS BARBOZA
RAMIRA DE ALMEIDA SOARES
RITA DE CASSIA BRASIL DA SILVA
ROSA MARGARIDA DOS SANTOS
RUTE MAIA DA SILVA
SANDRA FERREIRA RIBEIRO
SAVERIO PRACHETELLO NETO
SEBASTIANA RODRIGUES GUIMARAES
SERGIO LUIZ DE OLIVEIRA
SONIA MARIA LOBO DE SOUZA
TEREZINHA BENEDICTA MACEDO DA SILVA
TEREZINHA MARQUES FERREIRA
THEREZINHA SILVEIRA VIEIRA
THIAGO HENRIQUE FOIZER AMARAL
THOMAZ QUINTANA FILHO
VIRGINIA ROSA GARCIA
VITORIO ALVES

Atenciosamente,
DIVISÃO DE APOIO AO SERVIDOR

DEPARTAMENTO DE AVALIAÇÃO FUNCIONAL
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL

NOMEAÇÃO: A partir de 29/10/2014, portaria nº 3.247/2014, nomeia SANDRA ANTEVERE, matrícula 
nº 31.036, RG nº 19.808.239-3, no cargo em comissão de Secretária de Secretaria, da Secretaria Municipal 
do Bem Estar Social, conforme protocolo/e-doc nº 73.324/2014.
De acordo com o disposto no artigo 15, § 1º, do decreto nº 11.852/2012, haverá suspensão do cômputo do 
período de estágio probatório, uma vez que não realiza a seguinte função essencial do cargo efetivo:
- Desenvolver atividades sócio educativas e busca pró-ativa a indivíduos e famílias em situação de 
vulnerabilidade e risco social.

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

CONCURSO PÚBLICO
EDITAL Nº 02/2014 DE RETIFICAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, através da Secretaria Municipal de Administração, no uso 
de suas atribuições legais, tendo em vista o que consta no Edital nº 02/2014 de Abertura de Inscrições do 
Concurso Público para o cargo de AGENTE EDUCACIONAL – INSPETOR DE ALUNOS, publicado no 
Diário Oficial do Município de Bauru em 11 (onze), 16 (dezesseis) e 28 (vinte e oito) de outubro de 2014 e 
04 (quatro) de novembro de 2014, resolve RETIFICAR o item abaixo indicado.
ONDE SE LÊ:
LEGISLAÇÃO 
1. Constituição da República Federativa do Brasil de 1998. Do artigo 5º ao 7º, do 205 ao 214 e do 226 ao 
230.
LEIA-SE:
LEGISLAÇÃO 
1. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Do artigo 5º ao 7º, do 205 ao 214 e do 226 ao 
230.
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ESTAGIÁRIOS

TORNA SEM EFEITO
O Diretor de Departamento de Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais, resolve nesta data 
Tornar Sem Efeito a convocação vinculada no Diário Oficial nº 2460, do (a) Sr(a). ANANDA PEREIRA 
DOS SANTOS, portador do RG 35.759.033-8, classificado (a) em 4° lugar no Processo Seletivo (Edital 
nº 01/14), realizado para credenciamento de ESTAGIÁRIOS na área de “PEDAGOGIA”, em virtude de 
DESISTÊNCIA EXPRESSA formalizada em 12/11/2014.

O Diretor de Departamento de Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais, resolve nesta data 
Tornar Sem Efeito a convocação vinculada no Diário Oficial nº 2462, do (a) Sr(a). LEILA VELOSO 
CALAHANI FELICIO, portador(a) do RG 48.729.996-6, classificado (a) em 4° lugar no Processo Seletivo 
(Edital nº 03/14), realizado para credenciamento de ESTAGIÁRIOS na área de “PSICOLOGIA”, em 
virtude de DESISTÊNCIA EXPRESSA formalizada em 12/11/2014.

CONVOCAÇÃO

CONVOCAÇÃO: Em virtude de DESISTÊNCIA EXPRESSA do (a) 4° classificado (a), fica convocado 
(a),  para prover a função de ESTAGIÁRIO na área de PEDAGOGIA, na Prefeitura Municipal de Bauru, 
o(a) Sr(a) DEBORA RODRIGUES DA SILVA portador(a) do RG 55.052.256-6 classificado(a) em 5° 
lugar, no Processo Seletivo para credenciamento de estagiário na área de PEDAGOGIA, edital nº 01/14. 
Este deve comparecer ao CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA – CIEE, localizado na 
Rua Virgílio Malta, nº 10-5, Centro, Bauru/SP, CEP: 17015-220, num prazo não superior a 10 dias, 
a contar desta publicação. O não comparecimento no local e prazo estipulados acarretará a sua 
desistência.

CONVOCAÇÃO: Em virtude de DESISTÊNCIA EXPRESSA do (a) 4° classificado (a), fica convocado 
(a),  para prover a função de ESTAGIÁRIO na área de PSICOLOGIA, na Prefeitura Municipal de Bauru, 
o(a) Sr(a) ALESSANDRA MAYUMI TOSHIOKA portador(a) do RG 35.522.345-4 classificado(a) em 5° 
lugar, no Processo Seletivo para credenciamento de estagiário na área de PSICOLOGIA, edital nº 03/14. 
Este deve comparecer ao CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA – CIEE, localizado na 
Rua Virgílio Malta, nº 10-5, Centro, Bauru/SP, CEP: 17015-220, num prazo não superior a 10 dias, 
a contar desta publicação. O não comparecimento no local e prazo estipulados acarretará a sua 
desistência.

ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA

PALESTRA: “LIDERANÇA E HABILIDADES SOCIAIS”
Serão abordados os seguintes assuntos: Organização, planejamento, visão e missão na liderança; 
Princípios da Administração Pública e Liderança; Distinção entre Gestão e Liderança; Mitos e Realidades 
na Liderança; Organizações e Grupos na Liderança; Estilos de Líderes e Liderança; Habilidades Sociais na 
Liderança; Coerção na liderança e suas implicações; Erros prejudiciais a uma liderança eficaz.
As inscrições estarão abertas a todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão 
aproveitar o certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional os servidores lotados 
nos cargos enquadrados na Lei 5975/10.
Data e horário: 19/11/14 – 09h
Carga horária: 02 horas 
Vagas: 50
Local: Auditório do Gabinete do Prefeito. Praça das Cerejeiras, nº 01-59, 3º andar
Palestrante: Luiz Lima Dourado
Graduado em Psicologia pela Universidade do Sagrado Coração de Jesus (USC) Bauru. Técnico em 
contabilidade pela EEPSG Ernesto Monte. Assistente de administração pela EEPSG Stela Machado.
Inscrições: das 11h00 do dia 03/11/2014 às 17h00 do dia 18/11/14. As inscrições são realizadas através do 
site www.bauru.sp.gov.br.
•	 Clique em secretaria da administração – escola de governo – inscrições – preencha CPF e 
Matrícula – selecione o curso e clique em matricular-se.
OBS: OS SERVIDORES QUE NÃO SE INSCREVEREM ATRAVÉS DO SITE NÃO TERÃO 
DIREITO A CERTIFICADO.

PALESTRA: “O QUE ADOECE NO TRABALHO”
Serão abordados os seguintes assuntos: O trabalho enobrece ou adoece o homem? Como o trabalho 
contribui para o bem estar das pessoas? Sinais de alerta que podem indicar o adoecimento dos trabalhadores 
pelo trabalho Exaustão, insatisfação, frustração entre outros: podem adoecer ou ajuda o trabalhador no 
crescimento profissional e pessoal? Formas de prevenção  para se evitar o adoecimento pelo trabalho.
As inscrições estarão abertas a todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão 
aproveitar o certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional os servidores lotados 
nos cargos enquadrados na Lei 5975/10.
Data e horário: 25/11/14 – 14h
Carga horária: 02 horas 
Vagas: 50
Local: Auditório do Gabinete do Prefeito. Praça das Cerejeiras, nº 01-59, 3º andar
Palestrante: Dra. Maria Helena de Abreu
Graduação em Medicina pela Universidade Federal de Uberlândia.  Residência Médica em Medicina 
Preventiva e Social junto à Universidade Estadual Paulista “Julio de Mesquita Filho”, campus de 
Botucatu. Título de Especialista em Medicina Preventiva e Social, Medicina do Trabalho e Homeopatia. 
Especialização em Homeopatia e em Medicina do Trabalho.
Mestre em Saúde Pública junto à Faculdade de Medicina da Universidade Estadual Paulista “Julio de 
Mesquita Filho”, campus de Botucatu.
Inscrições: das 11h00 do dia 03/11/2014 às 17h00 do dia 24/11/14. As inscrições são realizadas através do 
site www.bauru.sp.gov.br.
•	 Clique em secretaria da administração – escola de governo – inscrições – preencha CPF e 
Matrícula – selecione o curso e clique em matricular-se.
OBS: OS SERVIDORES QUE NÃO SE INSCREVEREM ATRAVÉS DO SITE NÃO TERÃO 
DIREITO A CERTIFICADO.

Secretaria de Cultura
Elson Reis
Secretário

PORTARIA Nº 069/2014 – SMC
A Secretaria Municipal de Cultura no uso de suas atribuições e embasada pelo Chamamento 

Público nº 009/2014, Edital nº 475/2014, artigo 6.1, Processo nº 50190/2014, torna público os projetos 
selecionados para o encerramento da Semana Municipal do Hip Hop 2014, conforme decisão da Comissão 
Julgadora.

PROPONENTE PROJETO
Alisson Ferreira Vieira Show Além da Rima
Paulo Sergio Pavanelli DJ’S in action
João Felipe de Mello Tayar Direto ao assunto
Roberto Modesto Guedes Chá de Mente
Lahyr Krähenbühl Neto Zaracubaka
Valderei Antonio Pedrolo Fábrica 13
Washington Luiz Dos Santos Silva Dois 1 dois

Comissão Julgadora:
Felipe Sena dos Santos
Rafael Victor de Almeida Schiavo
Renato Franco Bueno
Jacqueline Gomes de Andrade
Bauru, 13 de novembro de 2014.

ELSON REIS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA

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 Sinfônica Municipal de Bauru, deverão comparecer 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 Banda Sinfônica Municipal de Bauru, já realizado.
Horário de atendimento das 09h00 às 11h00 e das 14h00 às 17h00.
nome
Ana Carolina Mendonça
Matheus Romero Atanazio

ELSON REIS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA

Bauru, 13 de novembro de 2014

Secretaria da Educação
Vera Mariza Regino Casério

Secretária
CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS DO CONCURSO DE REMOÇÃO DA EDUCAÇÃO 
ESPECIAL DE ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – 
ESPECIAL 

NOME TOTAL DE PONTOS
1º Ana Paula Alves dos Santos 33,20
2º Luciana Vecchi de Oliveira Camargo 29,60
3º Renata Rodrigues Costa 24,90
4º Narci Alves dos Santos 23,00
5º Beatriz Alencar Brasil da Rua 22,50
6º Valdirene C. de Oliveira Dorse0 20,30
7º Maria O. de C. Feitosa Cristovam 19,90
8º Lorinisa KanaaK da Costa 19,40
9º Carla Alves 18,16
10º Lucilia Nunes Nascimento 16,26
11º Adriana Ortega Pereira 16,20
12º Ana Flávia Aparecida Galdino Massoni 14,14

CLASSIFICAÇÃO FINAL DO CONCURSO DE REMOÇÃO ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO 
ADJUNTO – PROFESSOR SUBSTITUTO EDUCAÇÃO BÁSICA – ESPECIAL 

NOME TOTAL DE PONTOS
1º Rubia Carla Donda da Silva 14,20

CLASSIFICAÇÃO FINAL DO CONCURSO DE REMOÇÃO ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO 
ADJUNTO – PROFESSOR SUBSTITUTO EM EDUCAÇÃO BÁSICA – ESPECIAL INGRESSANTES 
2014 - REFERENTE AO CONCURSO 2011

Class do 
Concurso NOME

11º Ednéia Terezinha de Jesus
12 º Solange dos Santos Mesquita
13º Fernanda Zanini
14º  Elen Fernanda Franco de Almeida Bento
15 º Priscila de Meneses Silva
16º Marilsa Peixoto Duarte Escaquete
18 º Priscila de Lima P. Costa
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RETIFICAÇÃO:
A Divisão de Educação Especial informa a alteração da data de publicação das vagas iniciais informada no 
D.O.B. nos dias 26/08, 28/08 e 30/08/2014, onde sê lê 02/12, leia-se 11/11, 13/11 e 18/11/2014.

DIVISÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - VAGAS PARA REMOÇÃO / SALA DE RECURSOS - 
TARDE

SEDE MANHÃ TARDE HORÁRIO ATP
EMEF Nacilda de Campos 00 01 Segunda-feira das 17h15 às 20h15

DIVISÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - VAGAS PARA REMOÇÃO / ITINERÂNCIA EM 
DEFICIÊNCIA VISUAL

SEDE – Itinerância MANHÃ TARDE HORÁRIO ATP

EMEF Etelvino Rodrigues Madureira
NER - Lydia A. Nava Cury
 EMEF Thereza Tarzia
EMEF José Romão

00 01

Emef Etelvino –  Quinta-feira 
17h45 às 20h45
Emef NER – Quinta-feira 17h20 
às 20h20
Emef Thereza – Terça-feira 
17h45 às 20h45
Emef José Romão – Quinta-feira 
17h30 às 20h30

DIVISÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - VAGAS PARA REMOÇÃO / ITINERÂNCIA - TGD
SEDE MANHÃ TARDE HORÁRIO ATP

Emef Lydia Alexandrina 
Nava Cury - NER 01 00 Quinta-feira 6º ao 9º - 18h00 às 

21h00

DIVISÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - VAGAS PARA REMOÇÃO / ITINERÂNCIA -
SEDE MANHÃ TARDE HORÁRIO ATP

Grupo 1

EMEI Stélio Machado Loureiro 

01 00

Os horários de ATP serão 
apresentados no dia da 
remoção, devido alterações 
das Unidades Escolares

EMEI Roberval Barros

Grupo 2

EMEI Jaty Queiroz Gorretta 

01 00

Os horários de ATP serão 
apresentados no dia da 
remoção, devido alterações 
das Unidades Escolares

EMEI Apparecida Pereira Pezzato

EMEI Francisquinho 

Grupo 3

EMEII Lilian Ap. P. Hadad

00 01

Os horários de ATP serão 
apresentados no dia da 
remoção, devido alterações 
das Unidades Escolares

EMEI Floripes

Grupo 4

Emei Maria Izolina  

00 01

Os horários de ATP serão 
apresentados no dia da 
remoção, devido alterações 
das Unidades Escolares

EMEI João Maringoni 

Grupo 5

EMEF Maria Chaparro Costa

00 01

Os horários de ATP serão 
apresentados no dia da 
remoção, devido alterações 
das Unidades Escolares

EMEI Arlindo Boemer

DIVISÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL – VAGAS PARA SUBSTITUIÇÃO – SALAS DE 
RECURSOS

SEDE MANHÃ TARDE HORÁRIO ATP

01
EMEF Lourdes de Oliveira 
Colnaghi – Vaga Janaina Aparecida 
Leite Albino

01 00 Segunda-feira 17h30 às 
20h30

02 EMEF Thereza Tarzia – Vaga 
Kátia Abreu Fonseca 01 00 Terça-feira 17h45 às 20h45

03 Emef Cônego Aníbal Difrância – 
Vaga Carla Alves 00 01 Terça e quinta-feira 17h15 

às 18:45

04 CEJA – Redentor – Vaga Márcia 
Magoga Cabete 01 00 Terça-feira 13h00 às 16h00

Obs: *As vagas que surgirem posteriormente serão oferecidas no ato da remoção.

Secretaria de Esportes e Lazer
Roger Barude Camargo 

Secretário

CONTRATO Nº 7.545/14 - PROCESSO Nº 48.191/14 - CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
BAURU – CONTRATADA: ANDREA FRANCESCHETTI MONTEIRO 17060037810 - OBJETO: A 
CONTRATADA obriga-se nos termos de sua proposta devidamente anexada ao processo nº 48.191/14, 
a prestar ao CONTRATANTE a CONFECÇÃO DE 265 (DUZENTOS E SESSENTA E CINCO) 
BANNERS EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E 1.500 (UM MIL E QUINHENTOS) ADESIVOS 
EM IMPRESSÃO DIGITAL, melhor descritos nos Anexos I e VIII do Edital nº 502/14. - PRAZO: 
12 meses - VALOR TOTAL: R$ 2.000,00 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 197/14 - 
PROPONENTES: 03 - ASSINATURA: 12/11/14, 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

DIVISÃO DE AUDITORIA FISCAL DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS

PROCESSOS DEFERIDOS

PROCESSOS INDEFERIDOS
69.702/12  Celso Luiz Biral; 36.789/14 JAFD Emprendimento imobiliários Ltda; 

PROCESSOS DEFERIDOS PARCIALMENTE:
21.899/14 Rogério José da Silva;  53.706/11 Valter Ballarim; 

DIVISÃO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS
DIRETORA: RITA DE CÁSSIA C. DE OLIVEIRA

Processos Deferidos
30564/2013-Niceia Aparecida Sena e  Silva;51421/2013-Jose Roberto Galvão de França Júnior;67326/2012-
Luiz Carlos Zangrande Júnior;51505/2013-Fabiano da Silva Pires;51275/2013-Elizabeth Donizetti 
Meirelles;2593/2014-Expedita Bernardo da Silva;62214/2012-Luiz Carlos Navarro;34973/2013-Argemiro 
Parizoto;64747/2013-Jorge Mauro Soares;

Processos Indeferidos
20119/2014-Luis Victorelli;381/2014

CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES
RESULTADO DA 58ª AUDIENCIA DE JULGAMENTO

PROCESSO: 55.675/13
INTERESSADO: SANTOS & LITRENTO REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
Interessado presente na audiência
ASSUNTO: TUFE
RELATORA: Drª Maria Jussara Andrioli
ÓRGÃO JULGADOR: Conselho Municipal de Contribuintes
DATA DO JULGAMENTO: 05/11/14
EMENTA:
TUFE-Cancelamento das  TUFEs dos exercícios de 2011, 2012 E 2013 Alegação de que no período não 
estava exercendo atividade de comércio . Houve a comprovação da atividade da empresa, através de 
contrato social , havendo   a ocorrência do fato gerador da  TUFE. DECISÃO UNÂNIME PELO  NÃO 
PROVIMENTO DO PEDIDO.
ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os 
Conselheiros do Conselho Municipal de Contribuintes, por unânimidade, julgar pelo Não Provimento 
do Recurso. Os Senhores Conselheiros, Dr. Plínio Antonio Cabrini Júnior, Dr. Antonio Carlos Batista 
Martinez e Drª Yara Ribeiro Beti Gonfiantini acompanham o voto da Conselheira relatora pelo Não 
Provimento do recurso.

PROCESSO: 55.075/12  Apenso: 51899/14
INTERESSADO: NELSON CANHESTRO REAL JUNIOR
Interessado ausente na audiência
ASSUNTO: ISSQN
RELATORA: Drª Maria Jussara Andrioli
ÓRGÃO JULGADOR: Conselho Municipal de Contribuintes
DATA DO JULGAMENTO: 05/11/14
EMENTA:
ISSQN-Cancelamento da IM 31.839 com data retroativa a 30/06/2006- Apresentação de provas da 
inatividade- DECISÃO UNÃNIME PELO PROVIMENTO DO PEDIDO.
ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam 
os Conselheiros do Conselho Municipal de Contribuintes, por unânimidade, julgar pelo Provimento 
do Recurso. Os Senhores Conselheiros, Dr. Plínio Antonio Cabrini Júnior, Dr. Antonio Carlos Batista 
Martinez e Drª Yara Ribeiro Beti Gonfiantini acompanham o voto da Conselheira relatora pelo Provimento 
do recurso.

Bauru, 14 de novembro de 2014.
ZULEIDE A. VILAS BOAS

CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES
Presidente

Secretaria do Meio Ambiente
Valcirlei Gonçalves da Silva

Secretário
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Avenida Alfredo Maia, 1-10 – Vila Falcão – Fone:- 3239-2766 e 3234-6849
Horário de atendimento:- de Segunda à Sexta-feira, das 8:00 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).
* A poda de árvore em domínio público somente será permitida a: servidor da prefeitura, Empresas 
responsáveis pela infra-estrutura urbana, Equipe do Corpo de Bombeiros e Pessoas credenciadas pela 
SEMMA conforme artigo 21 da Lei n.o. 4.368/99).

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

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

PROCESSO: 50598/2014
INTERESSADA: Sayeco Tamanaha Murakawa
ENDEREÇO: Rua Augusto João Costa, nº 2-40, Jardim Europa
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 Canelinha localizada à esquerda do imóvel
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de pequeno porte

PROCESSO(S) INDEFERIDO(S): 

PROCESSO: 59449/2014
INTERESSADO: Reinaldo Devidis
ENDEREÇO: Rua Izzat Muhammad Saadeh, nº 1-48, Mary Dota
ESPÉCIE INDEFERIDA: 01 Alfeneiro localizado ao centro do imóvel
AÇÕES RECOMENDADAS:
     - No momento, nenhuma ação é recomendada.

DARA - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E RECURSOS AMBIENTAIS

COMUNICADO
Comunicamos a empresa GUSTAVO ROCHA DA SILVA (CNPJ 12.041.803/0001-73), que o processo 
43264/14, referente ao Auto de Infração 76 de 2014 foi indeferido e será encaminhado à Dívida Ativa.

ADVERTÊNCIA 11/14
Em vistoria realizada no dia 29/10/14, na Avenida Engenheiro Luiz Edmundo Carrijo Coube, q.2, Geisel, 
foi constatada uma barraca ocupando área pública. A proprietária da barraca foi notificada, mas em nova 
vistoria realizada no dia 10/11/14, verificou-se que a notificação não foi atendida. Portanto, fica a Senhora 
APARECIDA ALVES BONITO advertida a retirar a barraca de área pública imediatamente.

TERMO DE COOPERAÇÃO PARA ADOÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL- PROCESSO N° 
49.017/14 - PERMITENTE: MUNICÍPIO DE BAURU, REPRESENTADO PELA SECRETARIA 
MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE – ADOTANTE: LUCMA ADMINISTRADORA E CORRETORA 
DE SEGUROS LTDA – ME - OBJETO: Constitui objeto do presente termo, a ADOÇÃO DO CANTEIRO 
CENTRAL, localizado na ALAMEDA DR. OCTÁVIO PINHEIRO BRISOLA QUADRA 15, que será 
mantida integralmente pelo ADOTANTE, que será responsável pela preservação e manutenção da área e 
seus equipamentos, custeados com recursos próprios conforme o disposto no art. 3º da Lei nº 5385/06, e 
que poderá afixar na área adotada, uma ou mais placas padronizadas alusivas ao processo de colaboração 
com o Poder Executivo Municipal - PRAZO: 01 ano – ASSINATURA: 20/10/14.

TERMO DE COOPERAÇÃO PARA ADOÇÃO DE PRAÇA - PROCESSO N° 58.166/14 - 
PERMITENTE: MUNICÍPIO DE BAURU, REPRESENTADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO 
MEIO AMBIENTE – ADOTANTE: HABITAR – GPM SERVIÇOS GERAIS LTDA - ME - OBJETO: 
Constitui objeto do presente termo, a ADOÇAO DA PRAÇA JOSÉ ALVES TELLES NUNES, localizada 
na RUA DR. ANTONIO PRUDENTE QUADRA 01 COM A RUA MONSENHOR CLARO QUADRA 
15, RUA JULIO MARINGONI QUADRA 07 E RUA JOSÉ SALMEN QUADRA 05, que será mantida 
integralmente pelo ADOTANTE, que será responsável pela preservação e manutenção da área e seus 
equipamentos, custeados com recursos próprios conforme o disposto no art. 3º da Lei nº 5385/06, e que 
poderá afixar na área adotada, uma ou mais placas padronizadas alusivas ao processo de colaboração com 
o Poder Executivo Municipal - PRAZO: 01 ano – ASSINATURA: 03/11/14, conforme art. 61, parágrafo 
único da Lei Federal n° 8.666/93.

TERMO DE COOPERAÇÃO PARA ADOÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL- PROCESSO N° 
59.442/14 - PERMITENTE: MUNICÍPIO DE BAURU, REPRESENTADO PELA SECRETARIA 
MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE – ADOTANTE: CONSISTE CORRETORA DE SEGUROS LTDA 
- ME - OBJETO: Constitui objeto do presente termo, a ADOÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL, localizado 
na AVENIDA GETÚLIO VARGAS QUADRA 11, que será mantida integralmente pelo ADOTANTE, que 
será responsável pela preservação e manutenção da área e seus equipamentos, custeados com recursos 
próprios conforme o disposto no art. 3º da Lei nº 5385/06, e que poderá afixar na área adotada, uma ou mais 
placas padronizadas alusivas ao processo de colaboração com o Poder Executivo Municipal - PRAZO: 01 
ano – ASSINATURA: 03/11/14, conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal n° 8.666/93.

EXTRATOS 

José Fernando Casquel Monti
 Secretário

Secretaria de Saúde

A Divisão de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde-DGTES divulga:
Treinamento(s) para servidores lotados junto a Secretaria Municipal de Saúde de Bauru.

Treinamento/Capacitação
“Gestão de conflitos e suas cautelas éticas frente ao cotidiano clínico no serviço público”

Público Alvo: Cirurgiões Dentistas, Atendentes de Consultório Odontológico, Técnicos de 
Higienização Dentária da Secretaria Municipal de Saúde.

Data: 26/11/2014
Horário: Das 08h00min às 17h00min (com intervalo)
Local: SENAC - Bauru
Palestrante: Prof. Dr. Arsenio Sales Peres (FOB/USP)

Inscrições:

-Início: 03/11/2014 
-Encerramento: Até as 16h00min do dia 25/11/2014.
-As inscrições deverão ser encaminhadas ao email dgtes_saude@bauru.sp.gov.br ou 
heltonmoura@bauru.sp.gov.br, contendo:
-Nome completo (sem abreviações)
-Cargo
-Local de trabalho
-Telefone para contato

 Total de vagas
40 vagas para a Seção de Odontologia/Divisão de Unidades Ambulatoriais/
Escolas
40 vagas aos demais setores da Secretaria Municipal de Saúde

Realização DUA/DNS/Seção de Odontologia. Apoio DGTES.
Maiores informações DGTES - Fone: 3104-1466

CONCURSO PÚBLICO
SMS

PRÓXIMOS
CARGO PERÍODO DE INSCRIÇÃO EDITAL 
TS/TÉCNICO DE ENFERMAGEM 25/11/2014 A 11/12/2014 SMS 05/14

Maiores informações e inscrição através do site www.bauru.sp.gov.br  na ÁREA DE CONCURSOS

Seção III
Editais

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - 
Edital nº 504/2014 - Processo n.º 43.905/2014 - Modalidade: Pregão Presencial n.º 199/2014 – Tipo: 
MENOR PREÇO POR LOTE pelo Sistema de Registro de Preços - Objeto: AQUISIÇÃO ESTIMADA 
ANUAL DE 20.896 KG PEDAÇOS TEMPERADOS, EMPANADOS E CONGELADOS DE CARNE 
DE PEIXE E 21.400 KG PEDAÇOS TEMPERADOS, EMPANADOS, COZIDOS E CONGELADOS 
DE CARNE DE AVES – Interessadas: Secretarias Municipais de Educação e Saúde e Departamento de 
Água e Esgoto de Bauru. Data do Recebimento dos envelopes, amostras e sessão do pregão 28/11/2014 
às 9h no Departamento de Alimentação Escolar – sito à Av. Eng.º Hélio Pólice s/nº - Jd. Redentor. 
Informações na Div. de Compras e Licitações, R. Treze de Maio, 16-59 - Vl. Noemy – CEP. 17014-450 
- Bauru/SP, no horário das 08h às 12h e das 13h às 17h e fones (14) 3214-3307/3214-4744. O Edital de 
licitação poderá ser retirado junto à Div. de Compras e Licitações, até o dia 27/11/2014, ou pelo site www.
bauru.sp.gov.br, a partir da primeira publicação do presente. Bauru, 14/11/2014 –Ana Paula Marques – 
Diretora da Divisão de Compras e Licitações - SME.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU – 
Edital nº 535/14 - Processo n.º 9.159/14 – Modalidade: Convite nº 041/14 - Tipo: Menor Preço Global – 
Objeto: CONSTRUÇÃO DE REDE DE TUBOS E CONEXÕES DE GÁS GLP COM CONSTRUÇÃO 
DE DOIS ABRIGOS EM ALVENARIA, SOBRE ESTRUTURA DE CONCRETO, COM PORTÕES 



11DIÁRIO OFICIAL DE BAURU SÁBADO, 15 DE NOVEMBRO DE 2.014

METÁLICOS NA EMEI GASPARZINHO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO-
DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E TUDO O MAIS QUE SE FIZER BOM E NECESSÁRIO PARA 
A EXECUÇÃO DA OBRA EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E NORMAS 
DE SEGURANÇA VIGENTES. Interessada: Secretaria Municipal da Educação. Para ser admitido à 
presente Carta Convite, na condição de Licitante, deverá o interessado  entregar na Divisão de Compras 
e Licitações, localizada na Rua Treze de Maio, 16-59 - Vl. Noemy – CEP. 17014-450, Bauru/SP, até as 
14h00 do dia 25/11/14, os envelopes a que se refere o Item VI do Edital. A sessão pública de abertura dos 
envelopes referentes à documentação de habilitação será realizada às 14h00 do dia 25/11/14, no endereço 
acima. O Edital de licitação poderá ser retirado junto à Divisão de Compras e Licitações, até o dia 24/11/14, 
ou pelo site www.bauru.sp.gov.br, a partir da primeira publicação do presente. Bauru, 14/11/2014 – Ana 
Paula Marques – Diretora da Divisão de Compras e Licitações – SME. 

NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE 
BAURU - Edital n.º 469/2014 – Processo n.º 45.011/2014 – Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 188/2014 – Tipo: Menor Preço por Lote - Objeto: AQUISIÇÃO ESTIMADA ANUAL DE 25.000 
KG. de carne de aves cozida, através de Registro de Preços. – Interessada: Secretaria Municipal 
da Educação. Notificamos aos interessados no processo licitatório epigrafado que o julgamento e a 
classificação havidos foram devidamente Adjudicado em 13/11/2014 pela pregoeira e Homologado em 
13/11/2014 pela Secretária Municipal da Educação, a empresa, da seguinte forma: 
LOTE 01 – CARNE DE AVES COZIDA - EMPRESA: JBS S/A.

ITEM DESCRIÇÃO MÍNIMA
QTDE.
ESTIM. 
ANUAL

UN MARCA VALOR 
UN.

VALOR 
TOTAL

01

Carne de Aves Cozida: 
Demais especificações de 
acordo com o Edital nº 
469/2014.

25.000 KG BERTIN R$ 19,00 R$ 475.000,00

Bauru, 14/11/2014 – Ana Paula Marques – Diretora da Divisão de Compras e Licitações – SME.

NOTIFICAÇÃO DE SUSPENSÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - Edital nº 483/2014 - Processo 
n.º 46971/2014 – Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 194/2014 – Tipo: MENOR PREÇO POR LOTE 
pelo Sistema de Registro de Preços. Objeto: AQUISIÇÃO ESTIMADA ANUAL DE 10.280 KG DE 
PÓ PARA PREPARO DE POLENTA ENRIQUECIDA COM VITAMINAS E SAIS MINERAIS 
– Interessada: Secretarias Municipais da Educação, do Bem Estar Social e Departamento de Água e 
Esgoto de Bauru. Notificamos que a sessão pública de abertura dos envelopes designada para as 9h do dia 
25/11/2014 foi SUSPENSA em razão de alterações no edital. Bauru, 14/11/2014 – Ana Paula Marques – 
Diretora da Divisão de Compras e Licitações – SME.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
- Edital nº 538/2014 - Processo n.º 46971/2014 Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 211/2014 – Tipo: 
MENOR PREÇO POR LOTE pelo Sistema de Registro de Preços Objeto: AQUISIÇÃO ESTIMADA 
ANUAL DE 10.280 KG DE PÓ PARA PREPARO DE POLENTA ENRIQUECIDA COM 
VITAMINAS E SAIS MINERAIS – Interessadas: Secretarias Municipais da Educação, do Bem Estar 
Social e Departamento de Água e Esgoto de Bauru. Data do Recebimento das propostas: 27/11/2014 
até as 09h. Abertura da Sessão: 27/11/2014 às 9h. INICIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 27/11/2014 
às 10h30min. Informações na Div. de Compras e Licitações, R. Treze de Maio, 16-59 - Vl. Noemy – 
CEP. 17014-450, Bauru/SP, no horário das 08h às 12h e das 13h às 17h e fones (14) 3214-3307/3214-
4744. O Edital está disponível através de download gratuito no site www.bauru.sp.gov.br, e poderá 
ser acessado também através do site www.licitacoes-e.com.br, ID: 565822, onde se realizará a sessão de 
pregão eletrônico, com os licitantes devidamente credenciados. Bauru, 14/11/2014 – Ana Paula Marques – 
Diretora da Divisão de Compras e Licitações - SME.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 258/2014 - PROCESSO Nº 57.348/14 - CONTRATANTE:- 
MUNICÍPIO DE BAURU – CONTRATADA: O.G. DIAS - ME - Objeto CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, 
INCLUINDO TÉCNICO RESPONSÁVEL - Interessada: S e c r e t a r i a  M u n i c i p a l  d e  E s p o r t e 
e  L a z e r , cujas especificações estão indicadas no anexo I do Edital nº 497/14 - do Processo Administrativo 
nº 57.348/14, mediante emissão de Notas de Empenho e conforme termos de sua proposta devidamente 
anexada ao processo administrativo e preço abaixo consignado:

ITEM DESCRIÇÃO UNID.
QTD. 

ESTIMADA 
ANUAL

V. UNIT. R$

01

Locação de equipamentos de som, contendo: 
02 (duas) caixas de som com 02 (dois) alto-falantes 
de 18” com potência mínina de 450 Watts RMS 
cada;
02 (duas) caixas de som de médio grave, médio 
agudo e agudo com 02 (dois) alto-falantes de 12” 
e potência mínima de 300 Watts RMS e 01 drive 
de titânio com potência mínima de 200 Watts RMS;
01 (um) amplificador com 3000 Watts RMS;
01 (um) amplificador com 1600 Watts RMS;
02 (dois) amplificadores com 800 Watts RMS;
01 (um) processador digital;
01 (uma) mesa digital com 16 canais;
02 (dois) CDJ;
06 (seis) microfones SM 58;
06 (seis) pedestais;
03 (três) extensões de energia com 10 metros cada;
02 (dois) microfones sem fio SM 58;
02 (dois) retornos com potência mínima de 400 
Watts RMS;
01 (um) kit de cabos para ligar o sistema.
01 (um) técnico de som responsável para operar o 
sistema.

Unidade 80 R$ 1.040,00

PRAZO:- 01 ano –– MODALIDADE:- PREGÃO PRESENCIAL Nº 193/14 – ASSINATURA:- 
13/11/2014 – VALIDADE: 12/11/2015.

AVISO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - Processo nº 65.901/2014 – 
Modalidade: Inexigibilidade com fulcro no inciso III, do art. 25 e caput, conforme exigido no art. 26 da 
Lei Federal nº 8.666/93 - Interessada: Secretaria de Cultura - Objeto: Apresentação do RAP GOG dia 
16/11/14 na Semana do Hip Hop - PROPONENTE: MAXIMO JOSE DA SILVA - ME- valor total R$ 
8.500,00 - Ratificação: 13/11/2014, pelo Prefeito Municipal. 
Bauru, 14/11/2014 – José Roberto dos Santos Júnior – Diretor da Divisão de Licitações.

AVISO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - Processo nº 63.642/2014 – 
Modalidade: Inexigibilidade com fulcro no inciso I, do art. 25 e caput, conforme exigido no art. 26 da Lei 
Federal nº 8.666/93 - Interessada: Secretaria de Cultura - Objeto: Apresentação do Grupo IRA na abertura 
dos Jogos Abertos 2014 - PROPONENTE: AGENCIA PRODUTORA 10 SHOWS ENTRETENIMENTO 
LTDA - EPP- valor total R$ 63.000,00 - Ratificação: 13/11/2014, pelo Prefeito Municipal. 
Bauru, 14/11/2014 – José Roberto dos Santos Júnior – Diretor da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - Edital nº 484/14 - Processo n.º 
53.836/2014 - Modalidade: Pregão Presencial n.º 185/14 – TIPO Menor Preço por Lote - Objeto: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A ORNAMENTAÇÃO 
NATALINA DE ACORDO COM O ANEXO I DO EDITAL 484/14 – Interessada: Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento Econômico. Notificamos aos interessados no processo licitatório epigrafado que o 
julgamento e a classificação havidos foram devidamente Adjudicado em 12/11/2014 e Homologado pelo 
Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico em 13/11/14 a empresa:
NATFEL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA – ME
LOTE 1 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A 
ORNAMENTAÇÃO NATALINA DE ACORDO COM O ANEXO I DO EDITAL 484/14.

ITEM ESPECIFICAÇÕES VALOR 
TOTAL

01

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
EXECUÇÃO DA ORNAMENTAÇÃO NATALINA PARA AS 7 (SETE) 
QUADRAS DO CALCADÃO DA RUA BATISTA DE CARVALHO 
(da quadra 01 até a quadra 07), com locação de material decorativo, 
montagem, desmontagem, manutenção corretiva no período de permanência 
da decoração e instalação de todos os acessórios necessários, conforme 
as especificações técnicas mínimas contidas no Anexo I e no Descritivo 
Técnico do Projeto de Decoração de Natal 2014, sendo que a instalação 
deverá estar concluída até o dia 04 de dezembro de 2014 e a retirada a partir 
do dia 06 de janeiro de 2015.

R$ 
167.000,00

Bauru, 14/11/2014 – José Roberto dos Santos Júnior – Diretor da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - 
Edital n.º 498/14 – Processo n.º 47.309/14 – Modalidade: Pregão Presencial nº 194/14 – TIPO: MENOR 
PREÇO – Objeto: AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) PNEUS 1100 R22,5 RADIAL LISO (16 LONAS) 
E 40 (QUARENTA) CÂMARAS DE AR PARA PNEU 1100 R22,5 – Interessada: Secretaria Municipal de 
Esportes e Lazer. Data do Recebimento dos envelopes e sessão do pregão 02/12/2014 às 08:30h na sala 
de reunião da Secretaria Municipal da Administração/Divisão de Licitações, sito na Praça das Cerejeiras, 
1-59, Vila Noemy - CEP. 17.014-900 – Bauru/SP. Informações na Secretaria Municipal da Administração/
Divisão de Licitações, no horário das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 18h00min e fones (14) 
3235-1357 ou (14) 3235-1287. O edital de licitação poderá ser retirado junto à Divisão de Licitações ou 
pelo site www.bauru.sp.gov.br, a partir da primeira publicação do presente. 
Bauru, 14/11/2014 – José Roberto dos Santos Júnior – Diretor da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO - Edital nº 460/14 – Processo nº 30.899/14 
– Modalidade: Pregão Presencial 177/14 – Tipo Menor Preço Por Lote - Objeto: AQUISIÇÃO DE 
DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, SENDO: 
AMACIANTES DE ROUPAS, SABÃO EM BARRA, SABÃO EM PÓ, SABONETES, HASTES 
FLEXÍVEIS, PAPEL HIGIÊNICO E PAPEL TOALHA – Interessados: Secretarias Municipais, Gabinete 
do Prefeito, Corpo de Bombeiros, DAE, FUNPREV e EMDURB. Data do Recebimento dos envelopes 
e sessão do pregão dia 04/12/14 às 8h30 na sala de reunião da Secretaria da Administração/Divisão de 
Licitações, sito na Pça Das Cerejeiras, 1-59, Vila Noemy - CEP. 17.014-900 – Bauru/SP, no horário das 08h 
às 12h e das 14h às 18h e fones (14) 3235-1113 ou (14) 3235-1062. O edital poderá ser retirado no endereço 
acima ou pelo site www.bauru.sp.gov.br, a partir da primeira publicação do presente. 
Bauru, 14/11/14 – José Roberto dos Santos Júnior – Diretor da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - Edital n.º 414/14 – 
Processo n.º 30811/14  – Modalidade: Pregão Presencial nº 160/14 – PELO SISTEMA DE REGISTRO 
DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE - Objeto: AQUISIÇÃO DA QUANTIDADE 
ESTIMADA ANUAL DE: 128.045(CENTO E VINTE E OITO MIL E QUARENTA E CINCO) ETIQUETAS 
DE DIVERSOS TAMANHOS; 65.835(SESSENTA E CINCO MIL OITOCENTOS E TRINTA E CINCO) 
ENVELOPES DE DIVERSOS TAMANHOS SEM IMPRESSÃO; 700(SETECENTOS) PLÁSTICO 
PARA PLASTIFICAÇÃO TIPO TÍTULO DE ELEITOR; 1010(HUM MIL E DEZ) BOBINAS PARA PDV 
TÉRMICA; 488(QUATROCENTOS E OITENTA E OITO) ROLOS DE PAPEL SULFITE BRANCO 
PARA PLOTTER E 52.760(CINQUENTA E DOIS MIL SETECENTOS E SESSENTA) ENVELOPES 
DE DIVERSOS MODELOS E TAMANHOS COM IMPRESSÃO GRÁFICA - Interessada: Diversas 
Secretarias Municipais, Gabinete do Prefeito, 12º Grupamento de Bombeiros e Departamento de Água 
e Esgoto (DAE). Notificamos aos interessados que o processo em epígrafe com data para processamento 
do pregão prevista para o dia: 24/11/14 às 09HS. FOI PRORROGADO, Ficando a nova Data do 
Recebimento dos envelopes e sessão do pregão para o dia: 28/11/14 às 09hs, na sala de reunião da 
Secretaria da Administração/Divisão de Licitações, sito na Pça Das Cerejeiras, 1-59, Vila Noemy - CEP. 
17.014-900 – Bauru/SP. Informações e edital até o dia 27/11/14 na Divisão de Licitações, no horário das 
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08h00min às 12h00min e das 14h00min às 18h00min e fones (14)3235-1113 ou (14)3235-1287, ou através de 
download gratuito no site www.bauru.sp.gov.br. 
Bauru, 05/11/14 – Jose Roberto dos Santos Junior – Diretor Divisão de Licitações

NOTIFICAÇÃO DE SUSPENSÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - Edital n.º 458/14 – Processo n.º 
42701/14 – Modalidade: Pregão Eletrônico nº 184/14 – do tipo MENOR PREÇO POR LOTE - Objeto: 
AQUISIÇÃO DE 135 (CENTO E TRINTA E CINCO) COLCHONETES DE ESPUMA NAS MEDIDAS 0,65M 
X 1,88M X 0,07M - Interessada: Gabinete do Prefeito – Defesa Civil. Notificamos que a sessão do pregão 
eletrônico para o dia 19/11/14 com abertura das propostas as 09hs e disputa de preços as 10hs, foi SUSPENSA, 
por haver questionamento quanto a especificação do edital.  
Bauru, 14/11/14 – Jose Roberto dos Santos Junior – Diretor Divisão de Licitações.

AVISO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO - Processo nº 43.909/2014 – Modalidade: 
Dispensa  com fulcro no inciso V, do art. 24 e caput, conforme exigido no art. 26 da Lei Federal nº 8.666/93 - 
Interessada: Secretaria de Esporte e Lazer - Objeto: Contratação de empresa para Locação de caminhão pipa pra 
os Jogos Abertos 2014 - PROPONENTE: ERA TÉCNICA  ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
LTDA- valor total R$ 69.900,00 - Ratificação: 13/11/2014, pelo Prefeito Municipal. 
Bauru, 14/11/2014 – José Roberto dos Santos Júnior – Diretor da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - Edital n.º 518/14 – Processo n.º 53.771/14 – 
Modalidade: Pregão Presencial nº 203/14 - TIPO MENOR PREÇO POR LOTE - Objeto: AQUISIÇÃO DE 
01(UM) CAMINHÃO BAÚ COM ADAPTAÇÃO PARA PALCO, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS MÍNIMAS: ANO FABRICAÇÃO: 2014; MODELO: 2014; OU QUE FOR O MAIS ATUAL ATÉ A 
DATA DA ENTREGA; ESTADO: ZERO QUILOMETRO, NOVO DE FÁBRICA; MOTOR: MOVIDO A ÓLEO 
DIESEL, ATENDENDO AS NORMAS PRONCOVE P-7 (EURO 5); Nº DE CILINDROS: 4 CILINDROS EM 
LINHA; POTÊNCIA MÍNIMA DE: 185 CV; TORQUE MÁXIMO DE NO MÍNIMO: 70,0 MKGF; MARCHAS: 
6 À FRENTE E 1 À RÉ; FREIOS: TOTALMENTE A AR / TAMBOR; TANQUE DE COMBUSTÍVEL: 
CAPACIDADE MÍNIMA DE 210 LITROS; SISTEMA DE INJEÇÃO ELETRÔNICA DO TIPO EGR; TANQUE 
DE ARLA 32 DE NO MÍNIMO 25 LITROS; PBT HOMOLOGADO: MÍNIMO 13.000 KG; CABINE EM AÇO; 
PNEUS: RADIAIS SEM CÂMARAS 275 / 80R 22,5; PROTETORES: CARTE E DE RADIADOR  – Interessada: 
Secretaria de Cultura. Data do Recebimento dos envelopes e sessão do pregão: 03/12/14 às 09h00min na sala de 
reunião da Secretaria de Administração/Divisão de Licitações, sito à Praça das Cerejeiras nº 1-59, 2º andar, sala 2. 
Informações e retirada do edital na Divisão de Licitações, no horário das 08h às 12h e das 14h às 18h e fones (14) 
3235-1113 e 3235-1287 até o dia 02/12/14, ou pelo site  www.bauru.sp.gov.br.
Bauru, 14/11/14 – José Roberto dos Santos Junior – Diretor da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 58.699/14 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 19/14 – Sistema de Registro de Preço n° 243/14 
– por meio da INTERNET – Tipo Menor Preço por Lote – Objeto: Aquisição estimada a anual de desumidificador, 
lavadora de roupa, bebedouro industrial, purificador de água, ventilador, escadas e filtros. A Data do Recebimento 
das Propostas será até dia 28/11/2014 às 8h - A abertura da Sessão dar-se-á no dia 28/11/2014 às 8h.   Início da 
Disputa de Preços dia 28/11/2014 às 14h – Pregoeira: Maria Bernadete Soares. 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 563649.
Divisão de Compras e Licitações, 14/11/2014 – compras_saude@bauru.sp.gov.br.  
Sarita de Barros – Diretora da Divisão Compras e Licitações– S.M.S.

AVISO DE CANCELAMENTO DE PREÇO REGISTRADO
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 57.634/13 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 189/13 – Sistema de Registro de Preço n° 
233/13 – por meio da INTERNET – Tipo Menor Preço por Lote – Objeto: aquisição estimada anual de vários 
medicamentos para o Município. A Comissão Permanente de Licitação resolve: cancelar o registro do item 82 
- Comprimidos contendo 50 mg de Losartana – Marca Prati Donaduzzi visto tratar-se de fato superveniente 
devidamente justificado.
A íntegra da decisão da Comissão encontra-se na Divisão de Compras e Licitações da Secretaria Municipal de 
Saúde.
Bauru, 14/11/2014 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Sarita de Barros - Diretora da Divisão de Compras e Licitações – S.M.S.

NOTIFICAÇÃO DE RATIFICAÇÃO DE CANCELAMENTO DE PREÇO REGISTRADO
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU-SMS
Processo: 57.634/13 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 189/13 – Sistema de Registro de Preço n° 
233/13 – por meio da INTERNET – Tipo Menor Preço por Lote – Objeto: aquisição estimada anual de vários 
medicamentos para o Município
Recorrente: COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
Assunto: Cancelamento do registro do item item 82 - Comprimidos contendo 50 mg de Losartana – Marca Prati 
Donaduzzi da empresa TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP visto tratar-se de fato 
superveniente devidamente justificado e devidamente RATIFICADO pelo Senhor Secretário Municipal de Saúde 
em 12/11/2014.
Bauru, 14/11/2014 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Sarita de Barros – Diretora da Divisão de Compras e Licitações – S.M.S.

AVISO DE CANCELAMENTO DE PREÇO REGISTRADO
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 57.634/13 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 189/13 – Sistema de Registro de Preço n° 
233/13 – por meio da INTERNET – Tipo Menor Preço por Lote – Objeto: aquisição estimada anual de vários 
medicamentos para o Município. A Comissão Permanente de Licitação resolve: cancelar o registro do item 
168 - Cápsulas contendo 15 mg de bromidrato de darifenacina – Marca Novartis/Enablex visto tratar-se de fato 
superveniente devidamente justificado.
A íntegra da decisão da Comissão encontra-se na Divisão de Compras e Licitações da Secretaria Municipal de 
Saúde.
Bauru, 14/11/2014 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Sarita de Barros - Diretora da Divisão de Compras e Licitações – S.M.S.

NOTIFICAÇÃO DE RATIFICAÇÃO DE CANCELAMENTO DE PREÇO REGISTRADO
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU-SMS
Processo: 57.634/13 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 189/13 – Sistema de Registro de Preço n° 
233/13 – por meio da INTERNET – Tipo Menor Preço por Lote – Objeto: aquisição estimada anual de vários 
medicamentos para o Município

Recorrente: CM HOSPITALAR LTDA
Assunto: Cancelamento do registro do item item 168 - Cápsulas contendo 15 mg de bromidrato de darifenacina – 
Marca Novartis/Enablex da empresa CM HOSPITALAR LTDA visto tratar-se de fato superveniente devidamente 
justificado e devidamente RATIFICADO pelo Senhor Secretário Municipal de Saúde em 13/11/2014.
Bauru, 14/11/2014 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Sarita de Barros – Diretora da Divisão de Compras e Licitações – S.M.S.

NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO / HOMOLOGAÇÃO - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
BAURU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 42.456/2014 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 158/2014 – Sistema de Registro de Preço 
n° 178/2014 – por meio da INTERNET – Tipo Menor Preço por Lote – Objeto: Aquisição estimada anual de 
30 (trinta) aparelhos condicionador de ar e mão de obra para instalação. Aberto no dia: 03/11/2014 às 09h. 
Notificamos aos interessados no Processo licitatório epigrafado, que o julgamento e a classificação havidos, foram 
adjudicados pelo pregoeiro em 11/11/2014 e devidamente Homologado pelo Secretário Municipal de Saúde 
em 11/11/2014, às empresas abaixo:
ROSELI DANTAS DA SILVA CARDOSO DO PRADO - ME
Item 01 - Equipamento condicionador de ar, tipo Split Hi-Wall de parede, capacidade de 12.000 btu´s, ciclo frio, 
à R$ 1.049,00 unitário. Marca: ELGIN / SRF – 12.000-2;
Item 02 - Equipamento condicionador de ar, tipo Split Hi-Wall de parede, capacidade de 7.000 btu´s, ciclo frio, à 
R$ 996,30 unitário. Marca: MIDEA VIZE / 38KQG07M5/42MDQA07M5;
Item 03 - Mão de Obra para instalação de ar condicionado de 12.000 btu´s, à R$ 433,30 unitário;
Item 02 - Mão de Obra para instalação de ar condicionado de 7.000 btu´s, à R$ 416,65 unitário;
Bauru - Divisão de Compras e Licitações, 14/11/2014 - compras _saude@bauru.sp.gov.br
Sarita de Barros – Diretora da Divisão de Compras e Licitações – S.M.S.

AVISO DE CONVOCAÇÃO - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 42.456/2014 – Modalidade: Pregão Eletrônico n.º SMS n° 158/2014 – tipo Menor Preço por Lote 
– Sistema de Registro de Preços n.º SMS 178/2014 - Objeto: Aquisição estimada anual de 30 (trinta) aparelhos 
condicionador de ar e mão de obra para instalação. Ficam convocadas as empresas relacionadas, através de seu 
representante credenciado no processo em epígrafe, para assinatura do Contrato, dentro do prazo de cinco (05) 
dias úteis a contar da data desta publicação. 
ROSELI DANTAS DA SILVA CARDOSO DO PRADO - ME
Bauru, 15/11/2014 - compras_bauru@saude.sp.gov.br
Sarita de Barros – Diretora da Divisão Compras e Licitações - S.M.S.

NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO / HOMOLOGAÇÃO - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
BAURU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 43.421/2014 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 164/2014 – Sistema de Registro de Preço n° 
183/2014 – por meio da INTERNET – Tipo Menor Preço por Lote – Objeto: aquisição estimada anual de diversos 
tipos de carne. Aberto no dia: 04/11/2014 às 08h. Notificamos aos interessados no Processo licitatório epigrafado, 
que o julgamento e a classificação havidos, foram adjudicados pelo pregoeiro em 11/11/2014 e devidamente 
Homologado pelo Secretário Municipal de Saúde em 11/11/2014, à empresa abaixo:
J.E. RISSI ALIMENTOS EIRELI.
Item 01 - Unidade de Kg de lingüiça toscana, à R$ 12,43 o kg; Marca: Estrela
Item 02 - Unidade de Kg de bisteca suína, à R$ 11,39 o kg; Marca: Estrela
Item 03 - Unidade de Kg de carne bovina, tipo coxão mole, cortado em bife, à R$ 18,22 o kg; Marca: J.E. Rissi
Item 04 - Unidade de Kg carne bovina in natura, tipo lagarto redondo, à R$ 16,70 o kg; Marca: J.E. Rissi
Bauru - Divisão de Compras e Licitações, 14/11/2014 - compras _saude@bauru.sp.gov.br
Sarita de Barros – Diretora da Divisão de Compras e Licitações – S.M.S.

AVISO DE CONVOCAÇÃO - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 43.421/2014 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 164/2014 – Sistema de Registro de Preço 
n° 183/2014– por meio da INTERNET – Tipo Menor Preço por Lote – Objeto: aquisição estimada anual de 
diversos tipos de carne. Fica convocada a empresa abaixo relacionada, através de seu representante credenciado 
no processo em epígrafe, para assinatura do Contrato, dentro do prazo de cinco (05) dias úteis a contar da data 
desta publicação. 
J.E. RISSI ALIMENTOS EIRELI
Bauru, 14/11/2014 - compras_bauru@saude.sp.gov.br
Sarita de Barros – Diretora da Divisão Compras e Licitações - S.M.S.

REPUBLICADO POR TER SAÍDO COM INCORREÇÕES
NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - Edital nº 503/14 - Processo n.º 46.826/2014 
- Modalidade: Pregão Presencial n.º 198/14 – TIPO Menor Preço por Lote - Objeto: A CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ORGANIZADORA DE EVENTOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO 
NOS JOGOS ABERTOS DO INTERIOR BAURU 2014, SENDO: CERIMÔNIA DE ABERTURA, CERIMÔNIA 
NAS COMPETIÇÕES E CERIMÔNIA DE ENCERRAMENTO, COM O FORNECIMENTO DE MASCOTES, 
COFFEE BREAK, SHOW PIROTÉCNICO, RECEPCIONISTAS E PESSOAL DE APOIO PARA O COFFEE 
BREAK – Interessada: Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Notificamos aos interessados no processo licitatório 
epigrafado que o julgamento e a classificação havidos foram devidamente Adjudicados e Homologados pelo Secretário 
Municipal de Esporte e Lazer em 10/11/14 a empresa:
MARIANA PETELINKAR ASSESSORIA EM EVENTOS LTDA – ME 
LOTE 1 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ORGANIZADORA DE EVENTOS PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO NOS JOGOS ABERTOS DO INTERIOR BAURU 2014, SENDO: CERIMÔNIA 
DE ABERTURA, CERIMÔNIA NAS COMPETIÇÕES E CERIMÔNIA DE ENCERRAMENTO, COM O 
FORNECIMENTO DE MASCOTES, COFFEE BREAK, SHOW PIROTÉCNICO, RECEPCIONISTAS E 
PESSOAL DE APOIO PARA O COFFEE BREAK E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO 
I DO EDITAL 503/2014.

ITEM ESPECIFICAÇÕES UNIDADE QTDE. VALOR
UNIT. R$

VALOR
TOTAL R$

01

Contratação de 01 (um) animador fantasiado de 
mascote dos jogos, que deverá prestar o serviço, 
incluindo coreografias e acrobacias, durante todo o 
período de realização dos eventos. 

Pessoa 01 7.000,00 7.000,00

02 Coffee Break Unidade 150 52,15 7822,50
03 Show Pirotécnico Show 01 48.716,60 48.716,60
04 30(trinta) recepcionistas (período de 8 horas). Pessoa 30 1.725,00 51.750,00
05 02(duas) Pessoas para apoio no Coffee Break. Pessoa 02 183,75 367,50

VALOR TOTAL DO LOTE >> R$ 115.656,60

Bauru, 10/11/2014 – Jose Roberto dos Santos Junior – Diretor da Divisão de Licitações.
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Seção IV
Autarquias e Empresa Pública
COHAB - Companhia de Habitação 
Popular de Bauru

Edison Bastos Gasparini Júnior
Diretor Presidente

Horário de atendimento:  8h - 12h das  14h - 18h
Endereço:  Avenida Nações Unidas 30-31

Telefone Geral:  3235-9222
CEP:  17011-105

1 - Diretoria - 3235-9225 e 3235-9226
2 - Divisão de Arrecadação e Cobrança - 3235-9211e 3235-9223.
3 - Divisão Jurídico Contencioso - 3235-9209 e 3235-9210.
4 - Divisão de Contratos e Transferência - 3235-9205 e 3235-9212.
5 - Divisão de FCVS - 3235-9206 e 3235-9221.
6 - Divisão de Recursos Humanos - 3235-9208 
7 - CPD - 3235-9216 e 3235-9218.
8 - Compras - 3235-9217.
9 - Portaria - 3235-9213.
10 - Fax - 3235-9202 e 3235-9224
11 - Divisão de Contabilidade - 3235-9207 e 3235-9219.

EXTRATO - ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA 
A SAÚDE - UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
OBJETO: O preço per mensal capita contratado pela prestação de serviços, previsto na cláusula décima 
segunda, item 11.1, do contrato original, é reajustado, na forma da cláusula décima segunda. Item 12.8, em 
6,59%, correspondente ao acumulado do INPC no período de setembro/2013 a setembro/2014, passando 
a ser da monte de R$ 109,85 per capita. PROCESSO: PI – 2635 de 18/09/2013. Assinatura: 17/10/2014.

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

RECADASTRAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS PELO INSS QUE RECEBEM 
BENEFÍCIO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU 
Com o intuito de realizarmos o Recadastramento/2014, convocamos os APOSENTADOS E 
PENSIONISTAS PELO INSS relacionados abaixo para comparecerem no período de 17 de Novembro 
A 08 de Dezembro de 2014, na Seção de Promoção Social do Departamento de Água e Esgoto de Bauru 
- DAE, sito à Rua Padre João, nº 11-25, Bairro Centro, Bauru- SP, (CEP 17012-020), no horário das 
8h00 às 12h00 e das 13h00 às 16h30, munidos dos seguintes documentos originais: 
1. RG; 
2. CPF;
3. Comprovante de Residência Atualizado.
INFORMAMOS QUE NÃO SERÁ ACEITO O RECADASTRAMENTO POR PROCURAÇÃO 
As pessoas que estiverem acamadas devem entrar em contato através do telefone: (14) 3235-6153, para 
agendar visita domiciliar. Os beneficiários residentes fora de Bauru deverão providenciar Declaração de Vida 
e Residência com firma reconhecida em cartório, enviando-o à Seção de Promoção Social do Departamento 
de Água e Esgoto de Bauru - DAE, no endereço acima citado. Salientamos que o não comparecimento ou 
envio da Declaração no prazo previsto acarretará a SUSPENSÃO automática do benefício. 

•	 ALEXANDRE SANCHES GALVEZ – PENSIONISTA;

•	 ALICE MORETO VENDRAMINI – PENSIONISTA;
•	 CARMEM BRAZ BASTAZINI – PENSIONISTA;
•	 FLORINDA COCATO – PENSIONISTA;
•	 JOSÉ CARLOS GONÇALVES – PENSIONISTA;
•	 JUVERCY FERNANDES PEREIRA – PENSIONISTA;
•	 MARIA HELENA SOARES LOPES BELA – PENSIONISTA;
•	 MARIA ISABEL ANTUNES DE OLIVEIRA – PENSIONISTA;
•	 MARIA ROSA FRANCO DA SILVA – PENSIONISTA;
•	 OSWALDO DE FREITAS – APOSENTADO;
•	 SILVIA TOLEDO – PENSIONISTA;
•	 VERA LUCIA DE ALMEIDA EMTGDIO – PENSIONISTA.

PORTARIAS DA PRESIDÊNCIA

Portaria nº 546/2014-DAE:
NOMEANDO o Sr. CLAUDIO AUGUSTO BONFIM, RG.nº 13.501.252-SSP-SP, para o cargo efetivo de 
MOTORISTA, Grupo C, Classe C, Nível 1, a partir do dia 10 de novembro de 2014.
Bauru, 10 de novembro de 2014.

Portarias da Presidência:
Portaria nº 545/2014-DAE:
NOMEANDO o Sr. DIEGO DE OLIVEIRA, RG.nº 48.787.428-6-SSP-SP, para o cargo efetivo de MECÂNICO 
DE MANUTENÇÃO DE BOMBAS, Grupo H, Classe C, Nível 1, a partir do dia 10 de novembro de 2014.
Bauru, 10 de novembro de 2014.

Portarias da Presidência:
Portaria nº 545/2014-DAE:
DESIGNANDO o Sr. ANTONIO ANGELO PULLITO, RG 19.809.098-5-SSP-SP, lotado na Divisão 
Administrativa- Serviço de Compras, e a Sra. TALITA RAFAELA MALDONADO NUZZI, RG 
32.279.380-4-SSP-SP, lotada na Divisão de Apoio Operacional, servidores que poderão atuar como 
EQUIPE DE APOIO NO PREGÃO ELETRÔNICO E PRESENCIAL, incluindo-os no grupo de servidores 
designados através da PORTARIA Nº 004/2014-DAE, com efeitos retroativos a partir de 27 de outubro de 
2014 até 31 de dezembro de 2014.
Bauru, 03 de novembro de 2014.

EDITAL Nº. 009/2014 - CONCURSO PÚBLICO 
AJUDANTE DE OBRAS

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 AJUDANTE DE OBRAS. 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: AJUDANTE DE OBRAS;
•	 Número de Vagas: 01 (uma);
•	 Remuneração referente ao Nível 1 da Classe C do Grupo B, conforme Lei 6.366 de 17 de junho 

de 2013: R$ 1.275,25 (um mil, duzentos e setenta e cinco reais e vinte e cinco centavos), com 
base em abril de 2014;

•	 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.
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), à Lei municipal 6.366 de17 de junho de 2013 e 
demais legislações inerentes aos Servidores Públicos Municipais.
6. Após investido no cargo, fará jus ao recebimento do Vale-compra no valor de R$ 285,00 (duzentos e 
oitenta e cinco reais), com base em abril de 2014 e outros benefícios instituídos por lei.

CAPÍTULO II - DAS INSCRIÇÕES: 
1. A inscrição deverá ser efetuada das 10 horas do dia 27/11/2014 às 16 horas de 08/12/2014, 
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 
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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 27/11/2014 às 16 horas de 08/12/2014) 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. 
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 consequência, 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 
27/11/2014 às 16 horas de 08/12/2014); 
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 (08/12/2014) - 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 (2014), 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 
27/11/2014 às 16 horas de 08/12/2014); 

 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 (2014), 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 (08/12/2014).

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 
regulamentada pelo decreto nº 12.585/14 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.

2.1. As frações decorrentes do cálculo do percentual (5%) só serão arredondadas para o número 
inteiro subsequente quando maiores ou iguais a 5 (cinco).

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 
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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 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 50% (cinquenta 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 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. 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.

5.1. Não será admitida a circulação de candidatos ou acompanhantes no interior das dependências 
da instituição onde estarão sendo aplicadas as provas, no período de aplicação das mesmas. O 
trânsito de candidatos neste período restringe-se à saída do prédio, hidratação e execução de 
suas necessidades fisiológicas, sempre acompanhados por um fiscal.

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 consequências 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 data de realização da Prova Objetiva, será oportunamente publicada no Diário Oficial do Município 
de Bauru a partir de 23 de dezembro de 2014.

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 protocolar, na sede do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, 
na Seção de Expediente, Protocolo e Arquivo, Rua Padre João, 11-25, o requerimento de 
inclusão anexando o comprovante de inscrição e de pagamento, onde ficará condicionado o 
deferimento à comissão examinadora deste concurso.

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, 
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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 subsequente 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. 
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° 502/2014.

Bauru, 04 de novembro de 2014.
Giasone Albuquerque Candia 

Presidente 

ANEXO I – DAS ATRIBUIÇÕES
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 (Descrição sumária)
AJUDANTE DE OBRAS: Carregar e descarregar materiais, preparar o canteiro de obras, limpando e 
compactando solos, bem como realizar limpeza de obras. Efetuar manutenção de primeiro nível quanto 
à limpeza de maquinário e ferramentas. Realizar escavações e também o preparo de concreto e outros 
materiais e realizar atividades correlatas 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 – Construção Civil; 
ferramentas; equipamentos e materiais básicos para a execução das atividades da função. Ética profissional.  
Segurança no trabalho e uso de EPI's.

PROVA PRÁTICA: Reconhecimento de ferramentas, peças e materiais; simulação de uma situação real da 
área de Construção Civil, condizente com os conhecimentos exigidos para o desenvolvimento das funções.

ANEXO III – MODELO DE RECURSO
À Comissão de Concurso para o cargo de AJUDANTE DE OBRAS
___________________________________________, 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 2014.

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 AJUDANTE DE OBRAS
___________________________________________, 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 009/2014 - 
DAE.
 Nestes termos,
 Pede deferimento.
 Bauru, ___ de ____________ de 2014.

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 AJUDANTE DE OBRAS
___________________________________________, 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 009/2014.
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 009/2014 - DAE.
 Nestes termos,
 Pede deferimento.

 Bauru, ___ de ____________ de 2014.
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 frequências 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:________________________________________________________________

EDITAL Nº. 010/2014 - CONCURSO PÚBLICO 
AGENTE DE HIDROMETRIA E MEDIÇÃO

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 AGENTE DE HIDROMETRIA E MEDIÇÃO. 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: AGENTE DE HIDROMETRIA E MEDIÇÃO;
•	 Número de Vagas: 01 (uma);
•	 Remuneração referente ao Nível 1 da Classe C do Grupo C, conforme Lei 6.366 de 17 de junho 

de 2013: R$ 1.362,27 (um mil, trezentos e sessenta e dois reais e vinte e sete centavos), com 
base em abril de 2014;

•	 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;
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 
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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), à Lei municipal 6.366 de17 de junho de 2013 e 
demais legislações inerentes aos Servidores Públicos Municipais.
6. Após investido no cargo, fará jus ao recebimento do Vale-compra no valor de R$ 285,00 (duzentos e 
oitenta e cinco reais), com base em abril de 2014 e outros benefícios instituídos por lei.

CAPÍTULO II - DAS INSCRIÇÕES: 
1. A inscrição deverá ser efetuada das 10 horas do dia 27/11/2014 às 16 horas de 08/12/2014, 
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$ 50,00 (cinquenta 
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 27/11/2014 às 16 horas de 08/12/2014) 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. 
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 consequência, 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 
27/11/2014 às 16 horas de 08/12/2014); 
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 (08/12/2014) - 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 (2014), 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 
27/11/2014 às 16 horas de 08/12/2014); 

 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 (2014), 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 (08/12/2014).

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 
regulamentada pelo decreto nº 12.585/14 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.

2.1. As frações decorrentes do cálculo do percentual (5%) só serão arredondadas para o número 
inteiro subsequente quando maiores ou iguais a 5 (cinco).

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.
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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 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 60 (sessenta) pontos, 
atribuindo-se 1,5 (um e meio) 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 50% (cinquenta 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 20 (vinte) 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 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 20 (vinte) 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 40 (quarenta) 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 30 (trinta) 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.

5.1. Não será admitida a circulação de candidatos ou acompanhantes no interior das dependências 
da instituição onde estarão sendo aplicadas as provas, no período de aplicação das mesmas. O 
trânsito de candidatos neste período restringe-se à saída do prédio, hidratação e execução de 
suas necessidades fisiológicas, sempre acompanhados por um fiscal.

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 consequências 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 data de realização da Prova Objetiva, será oportunamente publicada no Diário Oficial do Município 
de Bauru a partir de 23 de dezembro de 2014.

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. 
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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 protocolar, na sede do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, 
na Seção de Expediente, Protocolo e Arquivo, Rua Padre João, 11-25, o requerimento de 
inclusão anexando o comprovante de inscrição e de pagamento, onde ficará condicionado o 
deferimento à comissão examinadora deste concurso.

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 subsequente 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 Matemática;
 c) que obtiver maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa;

d) que obtiver maior pontuação nas questões de Conhecimentos Específicos;
 e) que obtiver maior pontuação nas questões de Prova Prática; 
 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.
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 06 (seis) meses, 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. 
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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° 503 e 
533/2014.

Bauru, 04 de novembro de 2014.
Giasone Albuquerque Candia 

Presidente 

ANEXO I – DAS ATRIBUIÇÕES
 (Descrição sumária)

AGENTE DE HIDROMETRIA E MEDIÇÃO: Localizar imóveis, executar testes, reparo, aferição em 
equipamentos e instrumentos de medição; vistoriar instalações prediais e orientar em casos de vazamentos 
internos; identificar, registrar e notificar ligações irregulares; elaborar laudos e documentação técnica; 
substituir hidrômetros reprovados em aferição; desenvolver suas atividades em conformidade com normas 
e procedimentos técnicos, de qualidade e segurança. Executar atividades correlatas sob orientação superior.

ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

PROVA OBJETIVA:

Língua Portuguesa: Leitura, compreensão, interpretação, gênero, objetivo e meio de circulação de textos 
diversos (destacando-se: provérbios, charges, 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; Acentuação gráfica, Figuras de linguagem, Vozes 
Verbais (Ativa e Passiva), 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. Noções de estatística.

Conhecimentos Específicos: 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.

PROVA PRÁTICA: Consistirá na execução de tarefas em planilha Excel, contextualizada nas atividades 
inerentes ao cargo; envolvendo uma situação real da área, para demonstração de conhecimentos e habilidades 
no domínio da ferramenta, 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 AGENTE DE HIDROMETRIA E MEDIÇÃO
___________________________________________, 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 2014.

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 AGENTE DE HIDROMETRIA E MEDIÇÃO
___________________________________________, 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 010/2014 - 
DAE.
 Nestes termos,
 Pede deferimento.
 Bauru, ___ de ____________ de 2014.

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 AGENTE DE HIDROMETRIA E MEDIÇÃO.
___________________________________________, 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 010/2014.
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 010/2014 - DAE.
 Nestes termos,
 Pede deferimento.
 Bauru, ___ de ____________ de 2014.

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 frequências 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
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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:________________________________________________________________

EDITAL Nº. 011/2014 - CONCURSO PÚBLICO 
AUXILIAR DE MECÂNICO DE 

MAQUINAS E VEÍCULOS
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 AUXILIAR DE MECÂNICO DE MAQUINAS E VEÍCULOS. 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: AUXILIAR DE MECÂNICO DE MAQUINAS E VEÍCULOS;
•	 Número de Vagas: 01 (uma);
•	 Remuneração referente ao Nível 1 da Classe C do Grupo B, conforme Lei 6.366 de 17 de junho 

de 2013: R$ 1.275,25 (um mil, duzentos e setenta e cinco reais e vinte e cinco centavos), com 
base em abril de 2014;

•	 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; Carteira Nacional de Habilitação, categoria “AB” 
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), à Lei municipal 6.366 de17 de junho de 2013 e 
demais legislações inerentes aos Servidores Públicos Municipais.
6. Após investido no cargo, fará jus ao recebimento do Vale-compra no valor de R$ 285,00 (duzentos e 
oitenta e cinco reais), com base em abril de 2014 e outros benefícios instituídos por lei.

CAPÍTULO II - DAS INSCRIÇÕES: 
1. A inscrição deverá ser efetuada das 10 horas do dia 27/11/2014 às 16 horas de 08/12/2014, 
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), Carteira Nacional 
de Habilitação, categoria “AB” ou superior definitiva e válida com autorização para exercer 
atividade remunerada 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 27/11/2014 às 16 horas de 08/12/2014) 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. 
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 consequência, 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 
27/11/2014 às 16 horas de 08/12/2014); 
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 (08/12/2014) - 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 (2014), 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 
27/11/2014 às 16 horas de 08/12/2014); 

 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 (2014), 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 (08/12/2014).

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 
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regulamentada pelo decreto nº 12.585/14 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.

2.1. As frações decorrentes do cálculo do percentual (5%) só serão arredondadas para o número 
inteiro subsequente quando maiores ou iguais a 5 (cinco).

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 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 50% (cinquenta 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 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. 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 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.

5.1. Não será admitida a circulação de candidatos ou acompanhantes no interior das dependências 
da instituição onde estarão sendo aplicadas as provas, no período de aplicação das mesmas. O 
trânsito de candidatos neste período restringe-se à saída do prédio, hidratação e execução de 
suas necessidades fisiológicas, sempre acompanhados por um fiscal.

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 consequências 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. 
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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 data de realização da Prova Objetiva, será oportunamente publicada no Diário Oficial do Município 
de Bauru a partir de 23 de dezembro de 2014.

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 protocolar, na sede do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, 
na Seção de Expediente, Protocolo e Arquivo, Rua Padre João, 11-25, o requerimento de 
inclusão anexando o comprovante de inscrição e de pagamento, onde ficará condicionado o 
deferimento à comissão examinadora deste concurso.

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 subsequente 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 Matemática;
 e) que obtiver maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa; 
 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.
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, 
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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° 504/2014.

Bauru, 04 de novembro de 2014.

Giasone Albuquerque Candia 
Presidente 

ANEXO I – DAS ATRIBUIÇÕES
 (Descrição sumária)

AUXILIAR DE MECÂNICO DE MAQUINAS E VEÍCULOS: Executar serviços gerais da oficina 
como transportar e lavar peças, auxiliar o mecânico no conserto e manutenção de veículos, acompanhar o 
mecânico na prestação de socorro externo, dirigindo-se até o local onde o veículo ou maquinário danificado 
se encontra. 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, 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: Motores de combustão interna, ciclo Otto e ciclo Diesel. Sistema de 
transmissão: embreagem e seus atuadores, câmbio (manual, automático e automatizado), diferencial, eixo 

cardan, semi-eixos. Sistema de arrefecimento: teste de pressão, sensores, atuadores e seus componentes. 
Sistema de freios e seus componentes.
Componentes elétricos: bateria, motor partida, proteção de circuitos elétricos, relês, comutador de partida e 
alternador. Sistema de injeção eletrônica de combustível: identificar componentes e suas funções. Sistema 
de suspensão e direção assim como seus ângulos geométricos, agregados e pneumáticos. Alinhamento 
e balanceamento de rodas. Metrologia: reconhecer e utilizar instrumentos de medição, aferições e zelo. 
Lubrificação. Higiene e segurança do trabalho.Cuidados com o meio ambiente.

PROVA PRÁTICA: Motores de combustão interna, ciclo Otto e ciclo Diesel. Sistema de transmissão: 
embreagem e seus atuadores, câmbio (manual, automático e automatizado), diferencial, eixo cardan, semi-
eixos. Sistema de arrefecimento: teste de pressão, sensores, atuadores e seus componentes. Sistema de freios 
e seus componentes. Componentes elétricos: bateria, motor partida, proteção de circuitos elétricos, relês, 
comutador de partida e alternador. Sistema de injeção eletrônica de combustível: identificar componentes 
e suas funções. Sistema de suspensão e direção assim como seus ângulos geométricos, agregados e 
pneumáticos. Metrologia: reconhecer e utilizar instrumentos de medição, aferições e zelo. Lubrificação. 
Higiene e segurança do trabalho. Cuidados com o meio ambiente.

ANEXO III – MODELO DE RECURSO
À Comissão de Concurso para o cargo de AUXILIAR DE MECÂNICO DE MAQUINAS E VEÍCULOS
___________________________________________, 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 2014.

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 AUXILIAR DE MECÂNICO DE MAQUINAS E VEÍCULOS
___________________________________________, 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 011/2014 - 
DAE.
 Nestes termos,
 Pede deferimento.
 Bauru, ___ de ____________ de 2014.

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 AUXILIAR DE MECÂNICO DE MAQUINAS E VEÍCULOS.
___________________________________________, 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 011/2014.
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 011/2014 - DAE.
 Nestes termos,
 Pede deferimento.
 Bauru, ___ de ____________ de 2014.

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 
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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 frequências 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:________________________________________________________________

EDITAL Nº. 012/2014 - CONCURSO PÚBLICO 
ENCANADOR

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. 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;
•	 Número de Vagas: 01 (uma);
•	 Remuneração referente ao Nível 1 da Classe C do Grupo D, conforme Lei 6.366 de 17 de junho 

de 2013: R$ 1.424,38 (um mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e trinta e oito centavos), com 
base em abril de 2014;

•	 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), à Lei municipal 6.366 de17 de junho de 2013 e 
demais legislações inerentes aos Servidores Públicos Municipais.
6. Após investido no cargo, fará jus ao recebimento do Vale-compra no valor de R$ 285,00 (duzentos e 
oitenta e cinco reais), com base em abril de 2014 e outros benefícios instituídos por lei.

CAPÍTULO II - DAS INSCRIÇÕES: 
1. A inscrição deverá ser efetuada das 10 horas do dia 27/11/2014 às 16 horas de 08/12/2014, 
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), Carteira Nacional 
de Habilitação, categoria “AB” ou superior definitiva e válida com autorização para exercer 
atividade remunerada 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 27/11/2014 às 16 horas de 08/12/2014) 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. 
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 consequência, 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 
27/11/2014 às 16 horas de 08/12/2014); 
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;
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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 (08/12/2014) - 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 (2014), 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 
27/11/2014 às 16 horas de 08/12/2014); 

 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 (2014), 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 (08/12/2014).

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 
regulamentada pelo decreto nº 12.585/14 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.

2.1. As frações decorrentes do cálculo do percentual (5%) só serão arredondadas para o número 
inteiro subsequente quando maiores ou iguais a 5 (cinco).

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 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 50% (cinquenta 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 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.
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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.

5.1. Não será admitida a circulação de candidatos ou acompanhantes no interior das dependências 
da instituição onde estarão sendo aplicadas as provas, no período de aplicação das mesmas. O 
trânsito de candidatos neste período restringe-se à saída do prédio, hidratação e execução de 
suas necessidades fisiológicas, sempre acompanhados por um fiscal.

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 consequências 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 data de realização da Prova Objetiva, será oportunamente publicada no Diário Oficial do Município 
de Bauru a partir de 23 de dezembro de 2014.

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 protocolar, na sede do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, 
na Seção de Expediente, Protocolo e Arquivo, Rua Padre João, 11-25, o requerimento de 

inclusão anexando o comprovante de inscrição e de pagamento, onde ficará condicionado o 
deferimento à comissão examinadora deste concurso.

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 subsequente 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 
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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° 505/2014.

Bauru, 04 de novembro de 2014.

Giasone Albuquerque Candia 
Presidente 

ANEXO I – DAS ATRIBUIÇÕES
 (Descrição sumária)

ENCANADOR: 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
___________________________________________, 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: _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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_________________________________________.
 Nestes termos,
 Pede deferimento.
 Bauru, ___ de ____________ de 2014.

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
___________________________________________, 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 012/2014 - 
DAE.
 Nestes termos,
 Pede deferimento.
 Bauru, ___ de ____________ de 2014.

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.
___________________________________________, 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 012/2014.
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 012/2014 - DAE.
 Nestes termos,
 Pede deferimento.
 Bauru, ___ de ____________ de 2014.

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 frequências 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:________________________________________________________________

EDITAL Nº. 013/2014 - CONCURSO PÚBLICO 
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO

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 MECÂNICO DE MANUTENÇÃO. 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: MECÂNICO DE MANUTENÇÃO;
•	 Número de Vagas: 01 (uma);
•	 Remuneração referente ao Nível 1 da Classe C do Grupo H, conforme Lei 6.366 de 17 de junho 

de 2013: R$ 1.885,38 (um mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e trinta e oito centavos), com 
base em abril de 2014;

•	 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 formação específica de nível técnico ou curso específico de 
qualificação na área com carga horária mínima de 100 (cem) horas; 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), à Lei municipal 6.366 de17 de junho de 2013 e 
demais legislações inerentes aos Servidores Públicos Municipais.
6. Após investido no cargo, fará jus ao recebimento do Vale-compra no valor de R$ 285,00 (duzentos e 
oitenta e cinco reais), com base em abril de 2014 e outros benefícios instituídos por lei.

CAPÍTULO II - DAS INSCRIÇÕES: 
1. A inscrição deverá ser efetuada das 10 horas do dia 27/11/2014 às 16 horas de 08/12/2014, 
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 formação específica de nível técnico 
ou curso específico de qualificação na área com carga horária mínima de 100 (cem) horas, 
emitido por estabelecimento de Ensino Oficial ou Particular, devidamente registrado no órgão 
competente), Carteira Nacional de Habilitação, categoria “AB” ou superior definitiva e válida 
com autorização para exercer atividade remunerada 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 
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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$ 50,00 (cinquenta 
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 27/11/2014 às 16 horas de 08/12/2014) 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. 
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 consequência, 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 
27/11/2014 às 16 horas de 08/12/2014); 
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 (08/12/2014) - 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 (2014), 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 
27/11/2014 às 16 horas de 08/12/2014); 

 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 (2014), 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 (08/12/2014).

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 
regulamentada pelo decreto nº 12.585/14 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.

2.1. As frações decorrentes do cálculo do percentual (5%) só serão arredondadas para o número 
inteiro subsequente quando maiores ou iguais a 5 (cinco).

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.
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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 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 40 (quarenta) 
pontos, atribuindo-se 1,25 (um e vinte e cinco) pontos a cada questão correta de 
conhecimentos específicos e 0,75 (setenta e cinco décimos) pontos a cada questão 
correta de língua portuguesa e matemática.
1.1.3. Será considerado habilitado para participar da 2ª etapa do Concurso – Prova 
Prática o candidato que obtiver: mínimo de 50% (cinquenta 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 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 60 (sessenta) 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 30 (trinta) 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.

5.1. Não será admitida a circulação de candidatos ou acompanhantes no interior das dependências 
da instituição onde estarão sendo aplicadas as provas, no período de aplicação das mesmas. O 
trânsito de candidatos neste período restringe-se à saída do prédio, hidratação e execução de 
suas necessidades fisiológicas, sempre acompanhados por um fiscal.

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 consequências 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 data de realização da Prova Objetiva, será oportunamente publicada no Diário Oficial do Município 
de Bauru a partir de 23 de dezembro de 2014.

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 protocolar, na sede do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, 
na Seção de Expediente, Protocolo e Arquivo, Rua Padre João, 11-25, o requerimento de 
inclusão anexando o comprovante de inscrição e de pagamento, onde ficará condicionado o 
deferimento à comissão examinadora deste concurso.

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 
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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 subsequente 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 Matemática;
 e) que obtiver maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa; 
 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.
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° 506/2014.

Bauru, 04 de novembro de 2014.

Giasone Albuquerque Candia 
Presidente 

ANEXO I – DAS ATRIBUIÇÕES
 (Descrição sumária)

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO: Executar a manutenção de veículos, motores e similares, 
desmontando, reparando, substituindo, ajustando e lubrificando o motor e peças anexas, órgãos de 
transmissão, freios, direção, suspensão e equipamento auxiliar, para assegurar-lhes condições de 
funcionamento regular. Executar a manutenção e reparar as partes mecânicas de retro-escavadeiras, pás-
carregadeiras e demais outros equipamentos, utilizando ferramentas específicas. Manter em bom estado de 
conservação as máquinas, peças, ferramentas e instrumentos de seu uso, bem como seu local de trabalho. 
Cumprir normas e regulamentos internos. Trabalhar seguindo normas de segurança, higiene e qualidade do 
trabalho. Realizar outras atividades correlatas inerentes ao cargo, sob supervisão e orientação do superior 
imediato.
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ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

PROVA OBJETIVA:

Língua Portuguesa: Leitura, compreensão, interpretação, gênero, objetivo e meio de circulação de textos 
diversos (destacando-se: provérbios, charges, 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; Acentuação gráfica, Figuras de linguagem, Vozes 
Verbais (Ativa e Passiva), 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. Noções de estatística.

Conhecimentos Específicos: Motores de combustão interna: ciclo Otto e ciclo Diesel.
Sistema de transmissão: embreagem e seus atuadores, câmbio (manual, automático e automatizado), eixo 
cardan, diferencial e semi-eixos.
Sistema de arrefecimento: teste de pressão, sensores, atuadores e seus componentes. Sistema de freios e 
seus componentes. Componentes elétricos: bateria, motor partida, proteção de circuitos elétricos, relês, 
comutador de partida, alternador. Sistema de injeção eletrônica de combustível: atuadores, sensores, testes 
com multímetro, scanners, testes elétricos, testes de vácuo, manômetros e fazer cálculos de grandezas 
elétricas. Sistema de suspensão e direção assim como seus ângulos geométricos, agregados e pneumáticos. 
Alinhamento e balanceamento de rodas. Metrologia: instrumentos de medição, aferições e zelo. Hidráulica: 
hidrostática e hidrodinâmica. Lubrificação. Higiene e segurança do trabalho. 
Cuidados com o meio ambiente.

PROVA PRÁTICA: Motores de combustão interna: ciclo Otto e ciclo Diesel. Sistema de transmissão: 
embreagem e seus atuadores, câmbio (manual, automático e automatizado), eixo cardan, diferencial e semi-
eixos. Sistema de arrefecimento: teste de pressão, sensores, atuadores e seus componentes. Sistema de freios 
e seus componentes. Componentes elétricos: bateria, motor partida, proteção de circuitos elétricos, relês, 
comutador de partida, alternador. Sistema de injeção eletrônica de combustível. Sistema de suspensão e 
direção assim como seus ângulos geométricos, agregados e pneumáticos. Metrologia: reconhecer e utilizar 
instrumentos de medição, aferições e zelo. Hidráulica: hidrostática e hidrodinâmica. Lubrificação. Higiene 
e segurança do trabalho. Cuidados com o meio ambiente.

ANEXO III – MODELO DE RECURSO
À Comissão de Concurso para o cargo de MECÂNICO DE MANUTENÇÃO
___________________________________________, 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 2014.

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 MECÂNICO DE MANUTENÇÃO

___________________________________________, 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 013/2014 - 
DAE.
 Nestes termos,
 Pede deferimento.
 Bauru, ___ de ____________ de 2014.

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 MECÂNICO DE MANUTENÇÃO.
___________________________________________, 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 013/2014.
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 013/2014 - DAE.
 Nestes termos,
 Pede deferimento.
 Bauru, ___ de ____________ de 2014.

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 frequências 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:________________________________________________________________

EDITAL Nº. 014/2014 - CONCURSO PÚBLICO 
PEDREIRO

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 PEDREIRO. O Concurso Público reger-se-á pelas normas estabelecidas a seguir:
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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: PEDREIRO;
•	 Número de Vagas: 01 (uma);
•	 Remuneração referente ao Nível 1 da Classe C do Grupo C, conforme Lei 6.366 de 17 de junho 

de 2013: R$ 1.362,27 (um mil, trezentos e sessenta e dois reais e vinte e sete centavos), com 
base em abril de 2014;

•	 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.
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), à Lei municipal 6.366 de17 de junho de 2013 e 
demais legislações inerentes aos Servidores Públicos Municipais.
6. Após investido no cargo, fará jus ao recebimento do Vale-compra no valor de R$ 285,00 (duzentos e 
oitenta e cinco reais), com base em abril de 2014 e outros benefícios instituídos por lei.

CAPÍTULO II - DAS INSCRIÇÕES: 
1. A inscrição deverá ser efetuada das 10 horas do dia 27/11/2014 às 16 horas de 08/12/2014, 
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 27/11/2014 às 16 horas de 08/12/2014) 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. 
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 consequência, 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 
27/11/2014 às 16 horas de 08/12/2014); 
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 (08/12/2014) - 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 (2014), 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 
27/11/2014 às 16 horas de 08/12/2014); 

 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 (2014), 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 (08/12/2014).

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 
regulamentada pelo decreto nº 12.585/14 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.

2.1. As frações decorrentes do cálculo do percentual (5%) só serão arredondadas para o número 
inteiro subsequente quando maiores ou iguais a 5 (cinco).

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 
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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 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 50% (cinquenta 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 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. 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.

5.1. Não será admitida a circulação de candidatos ou acompanhantes no interior das dependências 
da instituição onde estarão sendo aplicadas as provas, no período de aplicação das mesmas. O 
trânsito de candidatos neste período restringe-se à saída do prédio, hidratação e execução de 
suas necessidades fisiológicas, sempre acompanhados por um fiscal.

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 consequências 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 
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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 data de realização da Prova Objetiva, será oportunamente publicada no Diário Oficial do Município 
de Bauru a partir de 23 de dezembro de 2014.

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 protocolar, na sede do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, 
na Seção de Expediente, Protocolo e Arquivo, Rua Padre João, 11-25, o requerimento de 
inclusão anexando o comprovante de inscrição e de pagamento, onde ficará condicionado o 
deferimento à comissão examinadora deste concurso.

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 subsequente 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. 
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.
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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° 507/2014.

Bauru, 04 de novembro de 2014.

Giasone Albuquerque Candia 
Presidente 

ANEXO I – DAS ATRIBUIÇÕES
 (Descrição sumária)

PEDREIRO: Executar serviços de alvenaria, concreto, argamassa (chapisco, emboço e reboco) e outros 
materiais, assentamentos e rejuntamento de tubos cerâmicos, construção de poços de visita e caixas de 
passagem em alvenaria de redes de esgoto, aplicando os esquemas e especificações necessárias e utilizando-
se de processos e instrumentos pertinentes a função; construir (estrutura e fundações), verificando 
nivelamento, prumo e preparando estacas e vigas baldrame; assentar tijolos, blocos, pisos e contra-pisos, 
esquadrias, revestimentos, aparelhos sanitários e demais materiais de construção e acabamentos; realizar 
reformas e obras prediais em geral; executar a limpeza e zelar pelos equipamentos, materiais e ferramentas 
de trabalho, bem como o local de trabalho. Cumprir normas e regulamentos internos. Trabalhar seguindo 
normas de segurança, higiene e qualidade do trabalho. 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 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 do cargo tais como: cálculo de orçamentos de 
material e mão de obra de construção; reconhecimento de máquinas, ferramentas, equipamentos, materiais 
e utensílios utilizados em construção e manutenção; Execução de revestimentos impermeáveis em 
reservatórios, canalizações de água, poços de visita, paredes e outros; interpretação de plantas, projetos 
e croquis; Medições: demarcação do terreno, nivelamento, alinhamento, esquadro, prumada, unidades 
de medidas (comprimento, área, volume, massa, cálculos de área e volume); preparação de argamassa, 
concreto e traços; assentamentos de revestimentos em argamassa (chapisco, emboço e reboco), de 
revestimentos cerâmicos, de contra-pisos e pisos cerâmicos, tijolos, esquadrias e demais materiais de 
construção e acabamentos; construção de estrutura de concreto (fundações, vigas baldrame e lajes); Noções 
de prevenção de acidentes no trabalho. Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). 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).

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, 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 PEDREIRO
___________________________________________, 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 2014.

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 PEDREIRO
___________________________________________, 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 014/2014 - 
DAE.
 Nestes termos,
 Pede deferimento.
 Bauru, ___ de ____________ de 2014.

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 PEDREIRO
___________________________________________, 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 014/2014.
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 014/2014 - DAE.
 Nestes termos,
 Pede deferimento.
 Bauru, ___ de ____________ de 2014.

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
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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 frequências 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:________________________________________________________________
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOTIFICAÇÃO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Processo Administrativo 6614/2014
Assunto: Ressarcimento de danos
Interessado: Andre Luis Taborianski Pereira
Decisão: Indeferido
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PUBLICAÇÃO PARA OS FINS DA LEI FEDERAL
Nº 8666/93

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTIFICAÇÕES DE HOMOLOGAÇÃO

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Processo Administrativo nº 5.671/2014 - DAE
Pregão Presencial nº 139/2014 - DAE
Objeto: Aquisição de Caminhões novos, ano modelo mínimo 2014/2014, equipados com tanque para 
transporte de água potável, com capacidade para 8.000 e 15.000 litros de água, conforme especificações 
contidas no Anexo I do Edital. 
Notificamos aos interessados no certame epigrafado que o julgamento e classificação havido foi 
devidamente homologado pelo Presidente do Conselho Administrativo do DAE em 12/11/2014 e seu 
objeto adjudicado conforme segue: 
Lotes 01 e 02 – Simão Veículos Ltda
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Processo Administrativo nº 4.872/2014 - DAE
Pregão Eletrônico pelo Sistema de Registro de Preços nº 136/2014 - DAE
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de Abraçadeiras (colar de tomada) em ferro 
fundido dúctil, de diâmetros diversos, 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 12/11/2014 e seu 
objeto adjudicado conforme segue: 
Lote 01 – itens nº 01 ao 09:
Ítem 01 – 60 peça - Abraçadeira (colar de tomada) em ferro fundido dúctil, DN 75 x 20 mm (3” x 3/4”), 
com furação da derivação com roscas DNR 3/4” conforme NBR NM ISO 7-1, para uso em ligações 
de redes de distribuição de água potável com tubos de ferro fundido conforme NBR 7662 e 7663.
Revestimento: Esmalte betuminoso anticorrosivo.
Fornecido com conjunto de dois parafusos de cabeça sextavada com rosca sem fim, duas porcas 
sextavadas e quatro arruelas de aço, galvanizadas à fogo de acordo com ASTM A 153 Classe C, e uma 
guarnição de anéis de borracha para vedação da derivação.
Nota: deverá ser gravado em alto relevo:
nome ou marca do fabricante;
diâmetro nominal (DN) da tubulação;
diâmetro nominal (DNR) da derivação;
Indicação da aplicação em FºFº
a Pressão Nominal (PN 10).

Valor Unitário: R$ 14,17 – Marca/Modelo: Fanuel
Ítem 02 – 150 peça - Abraçadeira (colar de tomada) em ferro fundido dúctil, DN 100 x 20 mm (4” 
x 3/4”), com furação da derivação com roscas DNR 3/4” conforme NBR NM ISO 7-1, para uso em 
ligações de redes de distribuição de água potável com tubos de ferro fundido conforme NBR 7662 e 
7663.
Revestimento: Esmalte betuminoso anticorrosivo.
Fornecido com conjunto de dois parafusos de cabeça sextavada com rosca sem fim, duas porcas 
sextavadas e quatro arruelas de aço, galvanizadas à fogo de acordo com ASTM A 153 Classe C, e uma 
guarnição de anéis de borracha para vedação da derivação.
Nota: deverá ser gravado em alto relevo:
nome ou marca do fabricante;
diâmetro nominal (DN) da tubulação;
diâmetro nominal (DNR) da derivação;
Indicação da aplicação em FºFº
a Pressão Nominal (PN 10).
Valor Unitário: R$ 16,74 – Marca/Modelo: Fanuel 
Ítem 03 – 50 peça - Abraçadeira (colar de tomada) em ferro fundido dúctil, DN 125 x 20 mm (5” x 
3/4”), com furação da derivação com roscas DNR 3/4” conforme NBR NM ISO 7-1, para uso em 
ligações de redes de distribuição de água potável com tubos de ferro fundido conforme NBR 7662 e 
7663.
Revestimento: Esmalte betuminoso anticorrosivo.
Fornecido com conjunto de dois parafusos de cabeça sextavada com rosca sem fim, duas porcas 
sextavadas e quatro arruelas de aço, galvanizadas à fogo de acordo com ASTM A 153 Classe C, e uma 
guarnição de anéis de borracha para vedação da derivação.
Nota: deverá ser gravado em alto relevo:
nome ou marca do fabricante;
diâmetro nominal (DN) da tubulação;
diâmetro nominal (DNR) da derivação;
Indicação da aplicação em FºFº
a Pressão Nominal (PN 10).
Valor Unitário: R$ 22,41 – Marca/Modelo: Fanuel
Ítem 04 – 50 peça - Abraçadeira (colar de tomada) em ferro fundido dúctil, DN 150 x 20 mm (6” x 
3/4”), com furação da derivação com roscas DNR 3/4” conforme NBR NM ISO 7-1, para uso em 
ligações de redes de distribuição de água potável com tubos de ferro fundido conforme NBR 7662 e 
7663.
Revestimento: Esmalte betuminoso anticorrosivo.
Fornecido com conjunto de dois parafusos de cabeça sextavada com rosca sem fim, duas porcas 
sextavadas e quatro arruelas de aço, galvanizadas à fogo de acordo com ASTM A 153 Classe C, e uma 
guarnição de anéis de borracha para vedação da derivação.
Nota: deverá ser gravado em alto relevo:
nome ou marca do fabricante;
diâmetro nominal (DN) da tubulação;
diâmetro nominal (DNR) da derivação;
Indicação da aplicação em FºFº
a Pressão Nominal (PN 10).
Valor Unitário: R$ 24,43 – Marca/Modelo: Fanuel  
Ítem 05 – 30 peça - Abraçadeira (colar de tomada) em ferro fundido dúctil, DN 200 x 20 mm (8” x 
3/4”), com furação da derivação com roscas DNR 3/4” conforme NBR NM ISO 7-1, para uso em 
ligações de redes de distribuição de água potável com tubos de ferro fundido conforme NBR 7662 e 
7663.
Revestimento: Esmalte betuminoso anticorrosivo.
Fornecido com conjunto de dois parafusos de cabeça sextavada com rosca sem fim, duas porcas 
sextavadas e quatro arruelas de aço, galvanizadas à fogo de acordo com ASTM A 153 Classe C, e uma 
guarnição de anéis de borracha para vedação da derivação.
Nota: deverá ser gravado em alto relevo:
nome ou marca do fabricante;
diâmetro nominal (DN) da tubulação;
diâmetro nominal (DNR) da derivação;
Indicação da aplicação em FºFº
a Pressão Nominal (PN 10).
Valor Unitário: R$ 29,83 – Marca/Modelo: Fanuel
Ítem 06 – 20 peça - Abraçadeira (colar de tomada) em ferro fundido dúctil, DN 250 x 20 mm (10” 
x 3/4”), com furação da derivação com roscas DNR 3/4” conforme NBR NM ISO 7-1, para uso em 
ligações de redes de distribuição de água potável com tubos de ferro fundido conforme NBR 7662 e 
7663.
Revestimento: Esmalte betuminoso anticorrosivo.
Fornecido com conjunto de dois parafusos de cabeça sextavada com rosca sem fim, duas porcas 
sextavadas e quatro arruelas de aço, galvanizadas à fogo de acordo com ASTM A 153 Classe C, e uma 
guarnição de anéis de borracha para vedação da derivação.
Nota: deverá ser gravado em alto relevo:
nome ou marca do fabricante;
diâmetro nominal (DN) da tubulação;
diâmetro nominal (DNR) da derivação;
Indicação da aplicação em FºFº
a Pressão Nominal (PN 10).
Valor Unitário: R$ 39,81 – Marca/Modelo: Fanuel
Ítem 07 – 20 peça - Abraçadeira (colar de tomada) em ferro fundido dúctil, DN 300 x 20 mm (12” 
x 3/4”), com furação da derivação com roscas DNR 3/4” conforme NBR NM ISO 7-1, para uso em 
ligações de redes de distribuição de água potável com tubos de ferro fundido conforme NBR 7662 e 
7663.
Revestimento: Esmalte betuminoso anticorrosivo.
Fornecido com conjunto de dois parafusos de cabeça sextavada com rosca sem fim, duas porcas 
sextavadas e quatro arruelas de aço, galvanizadas à fogo de acordo com ASTM A 153 Classe C, e uma 
guarnição de anéis de borracha para vedação da derivação.
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Nota: deverá ser gravado em alto relevo:
nome ou marca do fabricante;
diâmetro nominal (DN) da tubulação;
diâmetro nominal (DNR) da derivação;
Indicação da aplicação em FºFº
a Pressão Nominal (PN 10).
Valor Unitário: R$ 58,73 – Marca/Modelo: Fanuel  
Ítem 08 – 20 peça - Abraçadeira (colar de tomada) em ferro fundido dúctil, DN 350 x 20 mm (14” 
x 3/4”), com furação da derivação com roscas DNR 3/4” conforme NBR NM ISO 7-1, para uso em 
ligações de redes de distribuição de água potável com tubos de ferro fundido conforme NBR 7662 e 
7663.
Revestimento: Esmalte betuminoso anticorrosivo.
Fornecido com conjunto de dois parafusos de cabeça sextavada com rosca sem fim, duas porcas 
sextavadas e quatro arruelas de aço, galvanizadas à fogo de acordo com ASTM A 153 Classe C, e uma 
guarnição de anéis de borracha para vedação da derivação.
Nota: deverá ser gravado em alto relevo:
nome ou marca do fabricante;
diâmetro nominal (DN) da tubulação;
diâmetro nominal (DNR) da derivação;
Indicação da aplicação em FºFº
a Pressão Nominal (PN 10).
Valor Unitário: R$ 101,00 – Marca/Modelo: Fanuel  
Ítem 09 – 1500 peça - Abraçadeira (colar de tomada), em ferro fundido dúctil, para aplicação universal 
em tubos de ferro fundido dúctil, PVC defofo, Fibro cimento (FC) e PVC/PBA de DN 50 mm (2”), 
com derivação roscada DNR 3/4”, conforme NBR NM ISO 7-1, para uso em ligações de redes de 
distribuição de água potável conforme NBR 7675.
Revestimento: Esmalte betuminoso anticorrosivo.
Fornecido com conjunto de dois parafusos (rosca continua) de cabeça sextavada, duas porcas 
sextavadas e quatro arruelas de aço, galvanizadas à fogo de acordo com ASTM A 153 Classe C, e 
uma guarnição (anel) de borracha com seção transversal quadrada para vedação da derivação.
Nota: deverá ser gravado em alto relevo:
nome ou marca do fabricante;
diâmetro nominal (DN) da tubulação;
diâmetro nominal (DN) da derivação;
a Pressão Nominal (PN 10).
Valor Unitário: R$ 12,55 – Marca/Modelo: Fanuel
Valor Total do Lote 01: R$ 29.413,90
1ª Colocada: Nélia Maria Cyrino Leal - ME
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Processo Administrativo nº 5.351/2014 - DAE
Pregão Presencial pelo Sistema de Registro de Preços nº 141/2014 - DAE
Objeto: Registro de preços para eventual fornecimento de refeições (marmitex), destinadas a atender aos 
servidores desta autarquia que estarão de plantão aos sábados, domingos, feriados e pontos facultativos, 
conforme especificações contidas no Anexo I do Edital.    
Notificamos aos interessados no certame epigrafado que o julgamento e classificação havido foi 
devidamente homologado pelo Presidente do Conselho Administrativo do DAE em 12/11/2014 e seu 
objeto adjudicado conforme segue: 
Lote 01 – Ítem nº 01:
Ítem 01 – 12.000 unidade - Fornecimento de Refeições (marmitex de alumínio nº 09), conforme 
especificações contidas no Anexo I do Edital.   
Valor Unitário: R$ 9,70 
Valor Total do Lote 01: R$ 116.400,00
1ª Colocada: Bandolin Fornecimento de Refeições Ltda
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Processo Administrativo nº 3.039/2014
Concorrência Pública nº 01/2.014 – DAE.
Objeto: Contratação de empresa especializada para perfuração de poço tubular profundo, com 
fornecimento de equipamento de bombeamento e acessórios, materiais, mão de obra e tudo o 
mais que se faça necessário para que a Unidade de Produção seja entregue em plenas condições 
de funcionamento, localizado nas proximidades das coordenadas UTM 7.534,33 KmN e 697,15 KmE, 
MC 51º – denominado “Jardim TV”, em local a ser especificado e indicado pela Divisão de Produção e 
Reservação do DAE, com uma vazão prevista de 200 m³/h captando água do aquífero Guarani, conforme 
projeto, planilhas e demais condições especificadas 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 13/11/2014 e seu 
objeto adjudicado conforme segue: 
Ítem 01 – Vodaoil Serviços de Petróleo Ltda – EPP
Valor Total: R$ 985.500,00 (Novecentos e oitenta e cinco mil e quinhentos reais)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

RESOLUÇÃO Nº 029/2014
ANTONIO MONDELLLI JUNIOR, Presidente da Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru 
– EMDURB, no uso de suas atribuições legais e em conformidade ao disposta nas Leia 3.967 de 22/02/1995 e 4309 de 
01/06/98 e convênio existente entre o Estado de São Paulo e o Município de Bauru,

RESOLVE:
Artigo 1º Autorizar a inclusão de policial abaixo relacionado, conforme Ofício nº 4BPMI 499/120/14 - 

Comando da 1ª Cia da Polícia Militar de Bauru:
Posto  RE/DG   NOME
SGT PM  914625-3   ELIO POLEZEL PICELLO

Artigo 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Registra-se e Cumpra-se

Bauru, 13 de novembro de 2.014.
ANTONIO MONDELLI JUNIOR

PRESIDENTE DA EMDURB

COMUNICADO
A primeira Junta Administrativa de Recursos de Infrações do Município de Bauru /SP COMUNICA, em face a Lei nº. 
4.566/00, que os recursos administrativos abaixo discriminados, serão apreciados em Reunião dia 24 de novembro de 
2014 (segunda-feira), a partir das 17:30 horas, na ordem relacionada, no TERMINAL RODOVIÁRIO, Praça João Paulo 
II, s/n°, a saber:

01-25155/14 04-25158//14 07-25164/14
02-25156/14 05-25159/14 08-25166/14
03-25157/14 06-25163/14 09-25167/14

10-25168/14 12-25170/14
11-25169/14 13-25171/14

Bauru, 15 de novembro de 2014.
Presidente da  JARI

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/14
A Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru – EMDURB torna público e para conhecimento dos 
interessados que fará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS Nº 040/14 
– Processo nº 6814/14, regime menor preço. Abertura da sessão em 27/11/2014 às 09 horas, 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 GÁS OXIGÊNIO que encontram-se detalhadamente descritos e especificados no ANEXO 
I deste 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 17 h, informações sobre o edital no e-mail: 
martasouza@emdurb.com.br, ou pelo Fone (0xx14) 3233-9040.
Bauru, 15 de Novembro de 2014.
Comissão de Licitação.

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/14
A Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru – EMDURB torna público e para conhecimento dos 
interessados que fará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/14 – 
Processo nº 6945/14, regime menor preço. Abertura da sessão em 28/11/2014 às 09 horas, 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 REMANUFATURA DE TONER PARA IMPRESSORA,  que encontram-se detalhadamente 
descritos e especificados no ANEXO I deste 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 17 h, informações sobre o edital no e-mail: 
martasouza@emdurb.com.br, ou pelo Fone (0xx14) 3233-9040.
Bauru, 15 de Novembro de 2014.
Comissão de Licitação.

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/14
A Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru – EMDURB torna público e para conhecimento 
dos interessados que fará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS Nº 
042/14 – Processo nº 7026/14, regime menor preço. Abertura da sessão em 28/11/2014 às 10 horas, 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA que encontram-se detalhadamente descritos e 
especificados no ANEXO I deste 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 17 h, informações sobre o edital no e-mail: 
martasouza@emdurb.com.br, ou pelo Fone (0xx14) 3233-9040.
Bauru, 15 de Novembro de 2014.
Comissão de Licitação.

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/14
A Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru – EMDURB torna público e para conhecimento dos 
interessados que fará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS Nº 043/14 – 
Processo nº 7132/14, regime menor preço. Abertura da sessão em 27/11/2014 às 11 horas, 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA, que encontram-se detalhadamente descritos e especificados 
no ANEXO I deste 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 17 h, informações sobre o edital no e-mail: 
martasouza@emdurb.com.br, ou pelo Fone (0xx14) 3233-9040.
Bauru, 15 de Novembro de 2014.
Comissão de Licitação.

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/14
A Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru – EMDURB torna público e para conhecimento dos 
interessados que fará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/14 – Processo nº 7077/14, regime menor 
preço. Abertura da sessão em 28/11/2014 às 14 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 contratação de empresa para PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇO de LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA E AUTO 
ENVELOPADORA, que encontram-se detalhadamente descritos e especificados no ANEXO I deste 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 17 h, informações sobre o edital no e-mail: 
martasouza@emdurb.com.br, ou pelo Fone (0xx14) 3233-9040.
Bauru,15 de Novembro de 2014.
Comissão de Licitação.
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NOTIFICAÇÃO DE CREDENCIAMENTO EM CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2014-PROCESSO Nº 
6055/2014
Notificamos aos interessados no processo em epígrafe que após o credenciamento e a abertura do envelope de habilitação 
da empresa NACIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA, com a colaboração dos membros da 
Comissão de Licitação, a Presidente examinou a documentação apresentada para credenciamento, com aqueles definidos 
no Edital, estando os mesmos de acordo, decidiu-se pelo DEFERIMENTO do pedido.  Nos termos previstos no art. 4º 
da Resolução nº 032/2013, pela ocupação provisória de área no Terminal Rodoviário, em espaço pré-determinado, de no 
mínimo 4m², para exercício de atividades comerciais, deverá ser pago a título de contraprestação mensal o valor de R$ 
150,00/m² (cento e cinquenta reais) por metro quadrado, podendo referidos valores serem reajustados após o decurso 
de 12 (doze) meses, contados de 09/12/2013. Fica concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato 
do credenciamento e julgamento da documentação, para apresentação de recurso, conforme previsto no art. 109, inciso I, 
letra “b”, da Lei Federal nº 8.666/93, nos termos descritos na cláusula 8.1 e seguintes do edital.
Objeto: CREDENCIAMENTO de interessados na ocupação provisória de área do Terminal Rodoviário que poderá ser 
feita em espaço pré-determinado, de no mínimo 4 m² (quatro metros quadrados), para exercício de atividades comerciais, 
nos termos do art. 21 e seguintes do Regimento Interno do Terminal Rodoviário de Bauru (Ato Normativo nº 013/2013), 
que será firmado através de AUTORIZAÇÃO ONEROSA DE USO, sendo regido pela Lei Federal nº 8.666 de 21/06/93 
e suas alterações posteriores, pelo Decreto Municipal nº 8.523, de 11 de junho de 1999. Credenciamento por tempo 
indeterminado, além das demais disposições aplicáveis do presente Edital.
Bauru, 15 de novembro de 2014.
Comissão de Licitação.

EXTRATO DO 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 031/13
Processo nº 6377/13 – Pregão Presencial nº 020/13
Contratante: EMDURB – Contratada: ALLCOMNET TECNOLOGICA E SISTEMAS LTDA. ME
Objeto: CONTRATANTE E A CONTRATADA, de comum acordo, nos termos do art. 57, inciso IV, da Lei Federal nº 
8.666/93 e cláusula 2.1 do instrumento contratual, pactuam a prorrogação do presente contrato por mais 12 (doze) meses, 
de 14 de novembro de 2014 à 13 de novembro de 2015.Fica pactuado à renúncia do reajuste referente ao acumulado 
no período pelo Índice de Correção IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), previsto na cláusula 2.2 
do contrato em epígrafe, mantendo os valores pactuados, conforme proposta apresentada pela contratada anexo as fls. 
162/164. Assim, permanece o valor de R$ 62,08 (sessenta e dois reais e oito centavos) por licença software antivírus 
corporativo, totalizando pelas 149 (cento e quarenta e nove) licenças, o valor de R$ 9.249,92 (nove mil, duzentos e 
quarenta e nove reais e noventa e dois centavos). Continuam em vigor as demais cláusulas contidas do contrato que não 
foram objeto do presente termo aditivo.
Condições de Pagamento: 30, 60 e 90 dias, após o recebimento do objeto
Assinatura: 11/11/14
Bauru, 15 de novembro de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 064/14
Processo nº 6187/14 – Pregão Registro de Preços nº 035/14
Contratante: EMDURB – Compromissária: DALSON COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E 
FERRAMENTAS LTDA - ME
Objeto: Eventual aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI, conforme quadro 2ª classificada abaixo:
Empresas classificadas em 2º lugar para os itens abaixo:

Item Descrição Un. Qtd
Est. Marca C.A. Valor 

Unitário Valor Total

26

Perneira tipo  escudeira 
- Perneira tipo “escudeira” 
em PVC ou Vinil com 
fechamento em velcro, com 
C.A.

pares único 100 INDART 10258 R$ 12,00 R$ 1.200,00

Vigência: 12 (doze) meses.
Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias do mês subsequente ao recebimento do objeto.
Assinatura: 29/10/14
Bauru, 15 de novembro de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 061/14
Processo nº 6187/14 – Pregão Registro de Preços nº 035/14
Contratante: EMDURB – Compromissária: R. DE O. SANTIL EPI – EPP.
Objeto: Eventual aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI, conforme quadro 2ª classificada abaixo:
Itens classificados em 2º lugar:

Item Descrição Un. Qtd
Est. Marca C.A. Valor 

Unitário Valor Total

12

Mascara Descartável 
- Respirador para 
poeiras/névoas/fumos 
- PFF-2. Com C.A.

un. único 10.000 PRO
SAFETY 14103 R$ 0,79 R$ 

7.900,00

30
Óculos de segurança 
contra impacto 
“Fumê” com C.A.

un. único 400 DANNY 9722 R$ 1,75 R$ 700,00

VALOR TOTAL R$ 8.600,00
Vigência: 12 (doze) meses.
Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias do mês subsequente ao recebimento do objeto.
Assinatura: 29/10/14
Bauru, 15 de novembro de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 060/14
Processo nº 6187/14 – Pregão Registro de Preços nº 035/14
Contratante: EMDURB – Compromissária: DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME
Objeto: Eventual aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI, conforme quadro 2ª classificada abaixo:
Empresas classificadas em 2º lugar para os itens abaixo:

Item Descrição Un. Qtd
Est. Marca C.A. Valor 

Unitário
Valor 
Total

03

Camisa florestal 
“ M o t o s s e r r a ” 
G, manga longa, 
confeccionada em 
tecido 100% poliéster 
(tecido externo), em 
poliéster no tórax e nas 
mangas e forro 100% 
poliéster, bolso frontal. 
Com C.A.

un. G 004

RS Proteção R$ 33,50 R$ 
670,00

un. GG 008

un. EGG 008

18
Luva de raspa de 
couro, punho médio. 
Com C.A.

pares único 150 MR 31330 R$ 6,35 R$ 
952,50

40

Conjunto com C.A., 
confeccionado em tecido 
unicompany ou texion, 
com faixas refletivas, 
100% algodão com 
gramatura de 290/294 g/
m2, com construção tipo 
sarja, com tratamento 
retardante a chamas em 
pyrovatex ou outro tipo 
de produto químico que 
proporcione a mesma 
condição de resistência 
às chamas. Composto 
de:
- Calça de elástico total 
com cordão de amarrar, 
com 2 (dois) bolsos 
frontais e 2 (dois) bolsos 
na traseira, com fitas 
refletivas nas pernas.
- Camisa com gola tipo 
esporte, com botão de 
pressão não metálico, 
abertura frontal, com 
mangas e punhos 
americano, fechados 
por botão de pressão 
não metálico, com fitas 
refletivas na altura dos 
ombros e costas.
Na cor azul royal, Na 
frente no lado esquerdo 
superior estampado  o 
logo EMDURB colorido 
7x7 cm e nas costas a 
palavra EMDURB em 
branco com letras 7x1,5 
cm.

Conj. P 002 GARAGEM 
UNIFORMES

30409
/30427 R$ 225,00 R$ 

4.050,00

VALOR TOTAL R$ 5.672,50
Vigência: 12 (doze) meses.
Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias do mês subsequente ao recebimento do objeto.
Assinatura: 29/10/14
Bauru, 15 de novembro de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 062/14
Processo nº 6187/14 – Pregão Registro de Preços nº 035/14
Contratante: EMDURB – Compromissária: CANDIDO & CIA COMÉRCIO DE EPI LTDA - EPP
Objeto: Eventual aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI, conforme quadro 2ª classificada abaixo:
Empresas classificadas em 2º lugar para os itens abaixo:

Item Descrição Un. Qtd
Est. Marca C.A. Valor 

Unitário Valor Total

01

Botina GOT cano 
curto (padrão “PM”), 
confeccionada em couro 
“vaqueta” preta, cano 
almofadado, forrada com 
tecido antimicrobiano, 
sem biqueira, com 
fechamento de amarrar 
com 8 (oito) a 10 (dez) 
ilhoses para cadarço, 
palmilha de
construção montada no 
sistema strobel, com 
palmilha de limpeza em 
EVA 4 mm, solado de 
poliuretano  bidensidade 
com injeção direta no 
cabedal, com salto. Com 
C.A.

pares 36 008

REGINALDO 16252 R$ 
36,50

R$ 
4.562,50

pares 37 010

pares 38 010

pares 39 020

pares 40 020

pares 41 020

pares 42 020

pares 43 008

pares 44 006

pares 45 003

02

Calça anti-corte para 
operador de motosserra 
G, confeccionada em 
tecido 100% poliéster 
(tecido externo), com 
proteção interna de 
8 (oito) camadas de 
tecido e alta tenacidade 
protegendo os membros 
inferiores da virilha até 
o tornozelo, com cordão 
na barra para
melhor fixação e ajuste, 
bolso na parte traseira e 
com lapela. Com C.A.

un. G 004

RS R$ 
80,00

R$ 
1.600,00

un. GG 008

un. EGG 008
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Botina de segurança  
- com elástico lateral 
recoberto, confeccionada 
em vaqueta preta na 
espessura de 1,8 a 2,0 
mm, sem componentes 
metálicos, sem biqueira, 
com dorso almofadado, 
solado antiderrapante 
de poliuretano, 
bidensidade, com 
injeção direta cabedal, 
com salto, palmilha de 
conforto com tratamento 
antibactéria em EVA 2 
(dois) mm. Com C.A.

pares 36 020

BEMFORT 27269 R$ 
27,45

R$ 
34.861,50

pares 37 040

pares 38 100

pares 39 200

pares 40 300

pares 41 300

pares 42 200

pares 43 060

pares 44 040

pares 45 010
VALOR TOTAL R$ 41.024,00

Vigência: 12 (doze) meses.
Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias do mês subsequente ao recebimento do objeto.
Assinatura: 29/10/14
Bauru, 15 de novembro de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE 2º ADITIVO AO TERMO DE ADESÃO Nº 003/11
Processo nº 2039/09
Contratada: EMDURB – Aderente: BARRACÃO SUPERMERCADO LTDA.
Objeto: Reajuste do valor referente ao serviço de operação de resíduos sólidos domiciliares ou compatíveis no aterro 
sanitário de bauru.
Considerando a resolução da EMDURB nº 028/14, expedida em 24/10/14, que altera o preço da tonelada da operação do 
aterro, tendo em vista o realinhamento de preço constante no contrato nº 7.522/14, celebrado entre a P.M.B. e EMDURB, 
bem como, previsão constante na cláusula 3.4 e 3.5 do presente Termo de Adesão as partes aditam o mesmo para aplicação 
do reajuste da cláusula 3.1.(b), que passa a viger com a seguinte determinação:
3.1 - A ADERENTE pagará à EMDURB, conforme disposto nas Resoluções nº 002/2014 emitida em 15/02/2014 e 
028/2014 emitida em 24/10/2014, o seguinte preço público por tonelada:
a) (...)
b) pela Operação no aterro sanitário o valor de:
R$ 67,91 (Sessenta e sete reais e noventa e um centavos).
O preço público acima citado será praticado a partir de 01/11/2014, configurando o restabelecimento do equilíbrio 
econômico financeiro do Termo e sem prejuízo do reajuste previsto na cláusula 3.2.
Ficam mantidas as demais cláusulas do presente Termo de Adesão.
Assinatura: 06/11/14
Bauru, 15 de novembro de 2014.
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE 1º ADITIVO AO TERMO DE ADESÃO Nº 005/13
Processo nº 6754/12
Contratada: EMDURB – Aderente: VALE DO RIO NOVO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
Objeto: Reajuste do valor referente ao serviço de operação de resíduos sólidos domiciliares ou compatíveis no aterro 
sanitário de bauru.
Considerando a resolução da EMDURB nº 028/14, expedida em 24/10/14, que altera o preço da tonelada da operação do 
aterro, tendo em vista o realinhamento de preço constante no contrato nº 7.522/14, celebrado entre a P.M.B. e EMDURB, 
bem como, previsão constante na cláusula 4.4 e 4.5 do presente Termo de Adesão as partes aditam o mesmo para aplicação 
do reajuste da cláusula 4.1.(b), que passa a viger com a seguinte determinação:
4.1 - A ADERENTE pagará à EMDURB, conforme disposto nas Resoluções nº 002/2014 emitida em 15/02/2014 e 
028/2014 emitida em 24/10/2014, o seguinte preço público por tonelada:
a) (...)
b) pela Operação no aterro sanitário o valor de:
R$ 67,91 (Sessenta e sete reais e noventa e um centavos).
O preço público acima citado será praticado a partir de 01/11/2014, configurando o restabelecimento do equilíbrio 
econômico financeiro do Termo e sem prejuízo do reajuste previsto na cláusula 3.2.
Ficam mantidas as demais cláusulas do presente Termo de Adesão.
Assinatura: 04/11/14
Bauru, 15 de novembro de 2014.
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 043409
Processo nº6985/13    -   Pregão Registro de Preço n° 045/13
Contratante: EMDURB – Compromissária: SABOR E SAÚDE INDUSTRIA E COMERCIO DE FORMULADOS
Objeto:150 kg. Café torrado e moído; 040 un. Chá mate embalagem de 200 ou 250 gramas.
Valor total: R$ 1.589,70
Condições de Pagamento:  30 dias ao recebimento do objeto
Assinatura: 30/10/14
Bauru,  15 de novembro de 2014.
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 043408
Processo nº1612/14     -     Pregão Presencial n° 006/14
Contratante: EMDURB – Compromissária: GREEN CARD S/A REFEIÇOES COMERCIO E SERVIÇO
Objeto:Vale-alimentação.
Valor total: R$ 60.705,00
Condições de Pagamento:  30 dias ao recebimento do objeto
Assinatura: 30/10/14
Bauru,  15 de novembro de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 043412
Processo nº1612/14    -     Pregão Presencial n° 006/14
Contratante: EMDURB – Compromissária: GREEN CARD S/A REFEIÇOES COMERCIO E SERVIÇO
Objeto: Vale-alimentação.
Valor total: R$ 2.755,00
Condições de Pagamento:  30 dias ao recebimento do objeto
Assinatura: 30/10/14
Bauru,  15 de novembro de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 043411
Processo nº6736/13   -      Pregão Registro de preço n° 043/13

Contratante: EMDURB – Compromissária: LSV INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP
Objeto: 024 un. Sabonete 90 gramas em barra; 036 Fr. Limpador multi uso 500 ml.
Valor total: R$ 48,00
Condições de Pagamento:  30 dias ao recebimento do objeto
Assinatura: 30/10/14
Bauru,  15 de novembro de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 043412
Processo nº6736/13 Pregão Registro de preço n° 043/13
Contratante: EMDURB – Compromissária: C.P. BAURU DIST. DE EMBALAGENS LTDA EPP
Objeto: 960 un. Papel higiênico de alta qualidade; 050 (pt. C/100 un.)  copo plástico 50 ml.
Valor total: R$ 848,30
Condições de Pagamento:  30 dias ao recebimento do objeto
Assinatura: 30/10/14
Bauru,  15 de novembro de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 043414
Processo nº6736/13 Pregão Registro de preço n° 043/13
Contratante: EMDURB – Compromissária: CLAUDIO DONIZETE THIMOTEO ME.
Objeto: 020 un. Balde plástico 10l e 100un mini sabonete.
Valor total: R$ 84,00
Condições de Pagamento:  30 dias ao recebimento do objeto
Assinatura: 30/10/14
Bauru,  15 de novembro de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 043416
Processo nº3686/14 Pregão Registro de preço n° 022/14
Contratante: EMDURB – Compromissária: COMERCIAL ARTCIMENTO JVC LTDA
Objeto:100 un. tubo de concreto 20cm diâmetro.
Valor total: R$ 3.400,00
Condições de Pagamento:  30 dias ao recebimento do objeto
Assinatura: 30/10/14
Bauru,  15 de novembro de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 043417
Processo nº 1612/14 -  Pregão Presencial n° 006/14
Contratante: EMDURB – Compromissária: GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS
Objeto: Vale-alimentação.
Valor total: R$ 16.435,00
Condições de Pagamento: 30 dias ao recebimento do objeto
Assinatura: 30/10/14
Bauru,  15 de novembro de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 043427
Processo nº 6703/13   -   Pregão Registro de preço n° 035/13
Contratante: EMDURB – Compromissária: MARCOS ROBERTO APARECIDO MARCON
Objeto: 001 un. Carrinho de Pedreiro c/ pneu e câmara; 001un. colher de pedreiro n°8 média; 002 un. enxada tipo larga 
2.1/2”lb c/peso 1,100kg .
Valor total: R$ 123,38
Condições de Pagamento:  30 dias ao recebimento do objeto
Assinatura: 30/10/14
Bauru,  15 de novembro de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 043419
Processo nº5570/10  -    Pregão Presencial n° 012/10
Contratante: EMDURB – Compromissária: CASA OMINIGRAFICA MAQ LTDA
Objeto: Aluguel copiadora
Valor total: R$ 1.309,76
Condições de Pagamento:10º dia útil do mês subsequente ao recebimento do objeto.
Assinatura: 30/10/14
Bauru,  15 de novembro de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 065/14
Processo nº 6187/14 – Pregão Registro de Preços nº 035/14
Contratante: EMDURB – Compromissária: V.C.M. THEODORO EPP.
Objeto: Eventual aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI, conforme quadro 2ª e 3ª classificadas abaixo:
Empresas classificadas em 2º lugar para os itens abaixo:

Item Descrição Un. Qtd
Est. Marca C.A. Valor

Unitário Valor Total

09

Capa de chuva Trevira amarela 
- modelo manga comprida com 
capuz com C.A. Com faixa 
refletiva de 5 cm sendo 15 cm 
abaixo da gola e na mesma altura 
nas mangas as faixas refletivas 
serão confeccionadas em toda 
circunferência. Na frente no lado 
esquerdo superior estampado  o 
logo EMDURB colorido 7x7 cm 
e nas costas a palavra EMDURB 
em preto com letras 7x1,5 cm.

un. M 150

RED
UCAP 21428 R$ 29,50 R$ 16.225,00

un. G 150

un. GG 150

un. EGG 100

15 Protetor Facial acrílico  - com  25 
cm, com C.A. un. único 100 KCC 14646 R$ 11,40 R$ 1.140,00

16

Respirador semi facial Com 
um filtro de carvão ativado 
acompanhado de mais um filtro 
reserva, com C.A.

un. único 150
AIR

SAFE
TY

12973 R$ 32,50 R$ 4.875,00
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Macacão para aplicação de 
herbicida, tamanho GG, 
confeccionado em tecido 
100% algodão, com produto 
hidrorrepelentes, com boné tipo 
“Touca Árabe”, fechamento 
frontal com velcro, com protetor 
facial, emborrachado com resinas 
acrílicas e biodegradáveis, 
impermeáveis do joelho para 
baixo. Com C.A.

un. GG 020

PROT
EFER 34196 R$ 36,50 R$ 1.460,00

un. EGG 020

39

Máscara de solda com 
escurecimento automático de 9 a 
13, com regulagem e garantia de 
1 (um) ano. Com C.A.

un. único 002 GW
SCUDO 16476 R$ 170,00 R$ 340,00

VALOR TOTAL R$ 24.040,00

Empresas classificadas em 3º lugar para os itens abaixo:

Item Descrição Un. Qtd
Est. Marca C.A. Valor 

Unitário Valor Total

24

ÓCULOS PARA PRODUTOS 
QUIMICOS – Com C.A., modelo 
ampla-visão, constituidos de 
armação confec.em uma única 
peça de pvc flexível, com 
ventilação direta composta de 
146 orificios localizados na parte 
superior e lateral da armação.
Visor de policarbonato. Os óculos 
cobrem toda a região em torno 
dos olhos do usuário.

un. único 200 KALYPSO 11285 R$ 5,40 R$ 1.080,00

Vigência: 12 (doze) meses.
Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias do mês subsequente ao recebimento do objeto.
Assinatura: 29/10/14
Bauru, 15 de novembro de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE 2º ADITIVO AO TERMO DE ADESÃO Nº 015/11
Processo nº 4055/09
Contratada: EMDURB – Aderente: MAKRO ATACADISTA SOCIEDADE ANÔNIMA.
Objeto: Reajuste do valor referente ao serviço de operação de resíduos sólidos domiciliares ou compatíveis no aterro sanitário de 
bauru.
Considerando a resolução da EMDURB nº 028/14, expedida em 24/10/14, que altera o preço da tonelada da operação do aterro, 
tendo em vista o realinhamento de preço constante no contrato nº 7.522/14, celebrado entre a P.M.B. e EMDURB, bem como, 
previsão constante na cláusula 3.4 e 3.5 do presente Termo de Adesão as partes aditam o mesmo para aplicação do reajuste da 
cláusula 3.1.(b), que passa a viger com a seguinte determinação:
3.1 - A ADERENTE pagará à EMDURB, conforme disposto nas Resoluções nº 002/2014 emitida em 15/02/2014 e 028/2014 
emitida em 24/10/2014, o seguinte preço público por tonelada:
a) (...)
b) pela Operação no aterro sanitário o valor de:
R$ 67,91 (Sessenta e sete reais e noventa e um centavos).
O preço público acima citado será praticado a partir de 01/11/2014, configurando o restabelecimento do equilíbrio econômico 
financeiro do Termo e sem prejuízo do reajuste previsto na cláusula 3.2.
Ficam mantidas as demais cláusulas do presente Termo de Adesão.
Assinatura: 04/11/14
Bauru, 15 de novembro de 2014.
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE 2º ADITIVO AO TERMO DE ADESÃO Nº 004/11
Processo nº 4073/09
Contratada: EMDURB – Aderente: JAD ZOGHEIB E CIA LTDA.
Objeto: Reajuste do valor referente ao serviço de operação de resíduos sólidos domiciliares ou compatíveis no aterro sanitário de 
bauru.
Considerando a resolução da EMDURB nº 028/14, expedida em 24/10/14, que altera o preço da tonelada da operação do aterro, 
tendo em vista o realinhamento de preço constante no contrato nº 7.522/14, celebrado entre a P.M.B. e EMDURB, bem como, 
previsão constante na cláusula 3.4 e 3.5 do presente Termo de Adesão as partes aditam o mesmo para aplicação do reajuste da 
cláusula 3.1.(b), que passa a viger com a seguinte determinação:
3.1 - A ADERENTE pagará à EMDURB, conforme disposto nas Resoluções nº 002/2014 emitida em 15/02/2014 e 028/2014 
emitida em 24/10/2014, o seguinte preço público por tonelada:
a) (...)
b) pela Operação no aterro sanitário o valor de:
R$ 67,91 (Sessenta e sete reais e noventa e um centavos).
O preço público acima citado será praticado a partir de 01/11/2014, configurando o restabelecimento do equilíbrio econômico 
financeiro do Termo e sem prejuízo do reajuste previsto na cláusula 3.2.
Ficam mantidas as demais cláusulas do presente Termo de Adesão.
Assinatura: 06/11/14
Bauru, 15 de novembro de 2014.
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE 2º ADITIVO AO TERMO DE ADESÃO Nº 014/11
Processo nº 4038/09
Contratada: EMDURB – Aderente: SUPERMERCADO TAUSTE LTDA
Objeto: Reajuste do valor referente ao serviço de operação de resíduos sólidos domiciliares ou compatíveis no aterro sanitário de 
bauru.
Considerando a resolução da EMDURB nº 028/14, expedida em 24/10/14, que altera o preço da tonelada da operação do aterro, 
tendo em vista o realinhamento de preço constante no contrato nº 7.522/14, celebrado entre a P.M.B. e EMDURB, bem como, 
previsão constante na cláusula 3.4 e 3.5 do presente Termo de Adesão as partes aditam o mesmo para aplicação do reajuste da 
cláusula 3.1.(b), que passa a viger com a seguinte determinação:
3.1 - A ADERENTE pagará à EMDURB, conforme disposto nas Resoluções nº 002/2014 emitida em 15/02/2014 e 028/2014 
emitida em 24/10/2014, o seguinte preço público por tonelada:
a) (...)
b) pela Operação no aterro sanitário o valor de:
R$ 67,91 (Sessenta e sete reais e noventa e um centavos).
O preço público acima citado será praticado a partir de 01/11/2014, configurando o restabelecimento do equilíbrio econômico 
financeiro do Termo e sem prejuízo do reajuste previsto na cláusula 3.2.
Ficam mantidas as demais cláusulas do presente Termo de Adesão.
Assinatura: 06/11/14
Bauru, 15 de novembro de 2014.
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE 1º ADITIVO AO TERMO DE ADESÃO Nº 009/13
Processo nº 5312/13
Contratada: EMDURB – Aderente: VERTICO BAURU EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.
Objeto: Reajuste do valor referente ao serviço de operação de resíduos sólidos domiciliares ou compatíveis no aterro sanitário de 
bauru.
Considerando a resolução da EMDURB nº 028/14, expedida em 24/10/14, que altera o preço da tonelada da operação do aterro, 
tendo em vista o realinhamento de preço constante no contrato nº 7.522/14, celebrado entre a P.M.B. e EMDURB, bem como, 
previsão constante na cláusula 4.4 e 4.5 do presente Termo de Adesão as partes aditam o mesmo para aplicação do reajuste da 
cláusula 4.1.(b), que passa a viger com a seguinte determinação:
4.1 - A ADERENTE pagará à EMDURB, conforme disposto nas Resoluções nº 002/2014 emitida em 15/02/2014 e 028/2014 
emitida em 24/10/2014, o seguinte preço público por tonelada:
a) (...)
b) pela Operação no aterro sanitário o valor de:
R$ 67,91 (Sessenta e sete reais e noventa e um centavos).
O preço público acima citado será praticado a partir de 01/11/2014, configurando o restabelecimento do equilíbrio econômico 
financeiro do Termo e sem prejuízo do reajuste previsto na cláusula 3.2.
Ficam mantidas as demais cláusulas do presente Termo de Adesão.
Assinatura: 04/11/14
Bauru, 15 de novembro de 2014.
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 043433
Processo nº 4311/14   -   Pregão Registro de preço n° 023/14
Contratante: EMDURB – Compromissária: JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA
Objeto: 40 cm. Publicação.
Valor total: R$ 276,00
Condições de Pagamento: 30 dias ao recebimento do objeto
Assinatura: 30/10/14
Bauru,  15 de novembro de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 043406
Processo nº1231/14   -    Pregão Registro de preço n° 016/14
Contratante: EMDURB – Compromissária: NASCIMENTO TRANSPORTADORA LUCELIA LTDA EPP
Objeto: 020 (pct. C/ 100 un.) saco plástico de 100 lts.; 100 (pct.100 un.) saco plástico de  100 lts. (varrição), 030 (pct. C/ 100 un.) 
saco plástico 30 lts. (eco lixeiras).
Valor total: R$ 7.182,90
Condições de Pagamento: 30 dias ao recebimento do objeto
Assinatura: 30/10/14
Bauru,  15 de novembro de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 043407
Processo nº5292/14Pregão o Presencial n° 015/14
Contratante: EMDURB – Compromissária: CAMILA R S B RECCO GRÁFICA – ME
Objeto: 3000 un. Capa de processo amarela; 2000 un. Capa de processo azul; 050 bl Papel rascunho; 6.500 bl. Tarifa de embarque 
azul; 020 bl talão de taxas – necrópole; 1000 un Ficha para lançamento de óbitos, 050 bl. Receituário Médico; 250 bl. Requisição 
de combustível, 050 tl. Ordem de serviço varrição e capinação; 160 bl. Controle de Viagem, 3.500 bl. Cartão de Estacionamento, 
012 bl.  Quadro de Manutenção.  
Valor total: R$ 10.623,30
Condições de Pagamento: 30/60/90 dias do recebimento do objeto.
Assinatura: 30/10/14
Bauru,  15 de novembro de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE 2º ADITIVO AO TERMO DE ADESÃO Nº 002/11
Processo nº 2371/09
Contratada: EMDURB – Aderente: SINA BAURU ALIMENTOS LTDA
Objeto: Reajuste do valor referente ao serviço de operação de resíduos sólidos domiciliares ou compatíveis no aterro sanitário de 
bauru.
Considerando a resolução da EMDURB nº 028/14, expedida em 24/10/14, que altera o preço da tonelada da operação do aterro, 
tendo em vista o realinhamento de preço constante no contrato nº 7.522/14, celebrado entre a P.M.B. e EMDURB, bem como, 
previsão constante na cláusula 3.4 e 3.5 do presente Termo de Adesão as partes aditam o mesmo para aplicação do reajuste da 
cláusula 3.1.(b), que passa a viger com a seguinte determinação:
3.1 - A ADERENTE pagará à EMDURB, conforme disposto nas Resoluções nº 002/2014 emitida em 15/02/2014 e 028/2014 
emitida em 24/10/2014, o seguinte preço público por tonelada:
a) (...)
b) pela Operação no aterro sanitário o valor de:
R$ 67,91 (Sessenta e sete reais e noventa e um centavos).
O preço público acima citado será praticado a partir de 01/11/2014, configurando o restabelecimento do equilíbrio econômico 
financeiro do Termo e sem prejuízo do reajuste previsto na cláusula 3.2.
Ficam mantidas as demais cláusulas do presente Termo de Adesão.
Assinatura: 04/11/14
Bauru, 15 de novembro de 2014.
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE 2º ADITIVO AO TERMO DE ADESÃO Nº 008/11
Processo nº 560/10
Contratada: EMDURB – Aderente: SENAI – SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
Objeto: Reajuste do valor referente ao serviço de operação de resíduos sólidos domiciliares ou compatíveis no aterro sanitário de 
bauru.
Considerando a resolução da EMDURB nº 028/14, expedida em 24/10/14, que altera o preço da tonelada da operação do aterro, 
tendo em vista o realinhamento de preço constante no contrato nº 7.522/14, celebrado entre a P.M.B. e EMDURB, bem como, 
previsão constante na cláusula 3.4 e 3.5 do presente Termo de Adesão as partes aditam o mesmo para aplicação do reajuste da 
cláusula 3.1.(b), que passa a viger com a seguinte determinação:
3.1 - A ADERENTE pagará à EMDURB, conforme disposto nas Resoluções nº 002/2014 emitida em 15/02/2014 e 028/2014 
emitida em 24/10/2014, o seguinte preço público por tonelada:
a) (...)
b) pela Operação no aterro sanitário o valor de:
R$ 67,91 (Sessenta e sete reais e noventa e um centavos).
O preço público acima citado será praticado a partir de 01/11/2014, configurando o restabelecimento do equilíbrio econômico 
financeiro do Termo e sem prejuízo do reajuste previsto na cláusula 3.2.
Ficam mantidas as demais cláusulas do presente Termo de Adesão.
Assinatura: 06/11/14
Bauru, 15 de novembro de 2014.
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE 2º ADITIVO AO TERMO DE ADESÃO Nº 017/11
Processo nº 3911/09
Contratada: EMDURB – Aderente: IASCJ – UNIVERSIDADE DO SAGRADO CORAÇÃO



44 DIÁRIO OFICIAL DE BAURU SÁBADO, 15 DE NOVEMBRO DE 2.014

Objeto: Reajuste do valor referente ao serviço de operação de resíduos sólidos domiciliares ou compatíveis no aterro 
sanitário de bauru.
Considerando a resolução da EMDURB nº 028/14, expedida em 24/10/14, que altera o preço da tonelada da operação do 
aterro, tendo em vista o realinhamento de preço constante no contrato nº 7.522/14, celebrado entre a P.M.B. e EMDURB, 
bem como, previsão constante na cláusula 3.4 e 3.5 do presente Termo de Adesão as partes aditam o mesmo para aplicação 
do reajuste da cláusula 3.1.(b), que passa a viger com a seguinte determinação:
3.1 - A ADERENTE pagará à EMDURB, conforme disposto nas Resoluções nº 002/2014 emitida em 15/02/2014 e 
028/2014 emitida em 24/10/2014, o seguinte preço público por tonelada:
a) (...)
b) pela Operação no aterro sanitário o valor de:
R$ 67,91 (Sessenta e sete reais e noventa e um centavos).
O preço público acima citado será praticado a partir de 01/11/2014, configurando o restabelecimento do equilíbrio 
econômico financeiro do Termo e sem prejuízo do reajuste previsto na cláusula 3.2.
Ficam mantidas as demais cláusulas do presente Termo de Adesão.
Assinatura: 06/11/14
Bauru, 15 de novembro de 2014.
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE 1º ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/14
Processo nº 2890/14
Licitadora: EMDURB – Compromissária: WITHE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
Objeto: Considerando o previsto na cláusula 15.2 do edital de licitação, foi realizada a pesquisa trimestral dos preços dos 
produtos da Ata nº 024/2014, onde apurou-se que a média praticada no mercado para o “item 04 - Gás Oxigênio, incolor e 
inodoro a pressão e temperatura normais de fórmula 02, peso molecular/31,9988, densidade 1326 kg/m³ (cilindro de 1m³), 
é de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) e o valor registrado na Ata é de R$ 50,00 (cinquenta reais). A Compromissária foi 
notificada a negociar o preço e adequá-lo ao preço do mercado, mas a negociação restou frustrada. Assim a EMDURB e 
a COMPROMISSÁRIA de comum acordo aditam a Ata de Registro de Preços em epígrafe, com fundamento na cláusula 
“15.3” do Edital de Licitação, DESOBRIGANDO a COMPROMISSSÁRIA a partir da data da assinatura deste Termo, de 
entregar o item 04 da citada Ata de Registro de Preços.
Fica pactuado entre as partes que as demais cláusulas constantes na Ata de Registro de Preços em epigrafe, que não foram 
atingidas por este aditivo, permanecem em pleno vigor.
Assinatura: 04/11/14
Bauru, 15 de novembro de 2014.
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 043404
Processo nº5292/14   -  Pregão Registro Presencial n° 015/14
Contratante: EMDURB – Compromissária: CAMILA R S B RECCO GRÁFICA – ME
Objeto: 1000 TL  Auto de infração imposição de multa (PM), 500un capa para processo de recurso, 20bl controle de 
pesagem diária do aterro, 1000un envelope ofício, 50bl papel-ofício – EMDURB, 1000bl recibo de venda de talões de 
área azul, 20bl comunicado de ocorrência de catraca, 20bl atestado de saúde ocupacional, 10bl ficha médica admissional, 
100bl ordem de serviço -  limpeza publica, 300un pasta em kraft 300g/m2
Valor total: R$ 6.979,40
Condições de Pagamento: 30/60/90 dias do recebimento do objeto.
Assinatura: 30/10/14
Bauru,  15 de novembro de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 043403
Processo nº2020/14   -  Pregão Registro de preço n° 012/14
Contratante: EMDURB – Compromissária: SUELI DA SILVA MATERIAIS ESCOLARES E INFORMÁTICA M.
Objeto: 5un caderno de protocolo com 100 folhas, 50un caneta esfero esferográfica azul, 12un caneta marca texto, 12un 
cola branca líquida 90g, 6un corretivo a base de água, 10cx elastico 100g, 250un  envelope saco 24x34 pardo, 20pl fita 
adesiva transparente 12mmx30m, 10rl fita pvc, 20rl fita crepe, 5cx grampo 26x6, 50pt10 grampo encadernador plástico, 
10un lápis preto n°2, 100rs papel sulfite a4 210x297mm, 5un pasta a-z larga, 50un pasta suspensa em cartão kraft super 
(265 a.
Valor total: R$ 1.473,38
Condições de Pagamento: 30 dias ao recebimento do objeto
Assinatura: 30/10/14
Bauru,  15 de novembro de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 043482
Processo nº6367/13  -  Pregão Registro de preço n° 032/13
Contratante: EMDURB – Compromissária: PIRES TRANSPORTES E COMERCIO LTDA
Objeto: 800UN Tijolo baiano - 8 furos, 300un tijolo comum,  13sc50 cimento cp- II – F -32, 13sc cal hidratada Ch III, 
1M3 areia grossa, 2M3 areia fina.
Valor total: R$ 1.125,98
Condições de Pagamento: 10º dia útil do mês subsequente ao recebimento do objeto.
Assinatura: 30/10/14
Bauru,  15 de novembro de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 043493
Processo nº 4311/14  -   Pregão Registro de preço n° 023/14
Contratante: EMDURB – Compromissária: JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA
Objeto: 50 CM Publicação – em centímetros.
Valor total: R$ 345,00
Condições de Pagamento: 30 dias ao recebimento do objeto.
Assinatura: 30/10/14
Bauru,  15 de novembro de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 043402
Processo nº 5292/14  -  Pregão Presencial n° 015/14
Contratante: EMDURB – Compromissária: TILIFORM INDUSTRIA GRÁFICA LTDA.
Objeto: 18mil Formulário continuo  extra copy. (2vias), 1000un papel filigranada laranja, 4cx formulário contínuo 80 
coluna  1 via, 4cx  formulário contínuo 80 coluna 2 vias
Valor total: R$ 3.360,00
Condições de Pagamento: 30/60/90 dias do recebimento do objeto.
Assinatura: 30/10/14
Bauru,  15 de novembro de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 043391
Processo nº 30.780/14 - Pregão Presencial n°176/14 participe da prefeitura
Contratante: EMDURB – Compromissária: ECOTEC TECNOLOGICA LTDA
Objeto: 11 M.O. Locação de banheiro químico

Valor total: R$2.592,00
Condições de Pagamento: 30 dias ao recebimento do objeto.
Assinatura: 30/10/14
Bauru,  15 de novembro de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 043401
Processo nº 6736/13   -  Pregão Registro de preço n°043/13
Contratante: EMDURB – Compromissária: SY YUHARA ME
Objeto: 36L  Álcool hidratado 96 GL, 100un pano de chão (saco alvejado), 400rl papel higienico (rolo c/ 300mts), 120un 
vassora de nylon com cerdas.
Valor total: R$1.599,64
Condições de Pagamento: 30 dias ao recebimento do objeto.
Assinatura: 30/10/14
Bauru,  15 de novembro de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 043398
Processo nº 7192/13    -   Pregão Registro de preço n°049/13
Contratante: EMDURB – Compromissária: BELARIS ALIMENTOS LTDA – EPP
Objeto:9,084kg  Pão de água
Valor total: R$83,57
Condições de Pagamento: 10º dia útil do mês subsequente ao recebimento do objeto.
Assinatura: 30/10/14
Bauru,  15 de novembro de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 043395
Processo nº 7192/13   -    Pregão Registro de preço n°049/13
Contratante: EMDURB – Compromissária: BELARIS ALIMENTOS LTDA – EPP
Objeto: 600,22kg Pão de água
Valor total: R$5.522,02
Condições de Pagamento: 10º dia útil do mês subsequente ao recebimento do objeto.
Assinatura: 30/10/14
Bauru,  15 de novembro de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 043394
Processo nº 7192/13    -   Pregão Registro de preço n°049/13
Contratante: EMDURB – Compromissária: BELARIS ALIMENTOS LTDA – EPP
Objeto:128,718kg  Pão de água
Valor total: R$1.184,21
Condições de Pagamento: 10º dia útil do mês subsequente ao recebimento do objeto.
Assinatura: 30/10/14
Bauru,  15 de novembro de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 043393
Processo nº 7192/13    -    Pregão Registro de preço n°049/13
Contratante: EMDURB – Compromissária: BELARIS ALIMENTOS LTDA – EPP
Objeto:30.614Kg Pão de água
Valor total: R$281,66
Condições de Pagamento: 10º dia útil do mês subsequente ao recebimento do objeto.
Assinatura: 30/10/14
Bauru,  15 de novembro de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 043392
Processo nº 7192/13    -    Pregão Registro de preço n°049/13
Contratante: EMDURB – Compromissária: BELARIS ALIMENTOS LTDA – EPP
Objeto:206,981KG Pão de água
Valor total: R$ 1.904,22
Condições de Pagamento: 10º dia útil do mês subsequente ao recebimento do objeto.
Assinatura: 30/10/14
Bauru,  15 de novembro de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 043389
Processo nº 4502/13   -    Pregão registro de preço n°023/13
Contratante: EMDURB – Compromissária: E. A. TUSCHI  COMBUSTÍVEIS
Objeto:1UN  Pagamento de equilíbrio econômico.
Valor total: R$ 83,86
Condições de Pagamento: 10º dia útil do mês subsequente ao recebimento do objeto.
Assinatura: 30/10/14
Bauru,  15 de novembro de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 043388
Processo nº 4502/13   -    Pregão registro de preço n°023/13
Contratante: EMDURB – Compromissária: E. A. TUSCHI  COMBUSTÍVEIS
Objeto: 1UN  Pagamento de equilíbrio econômico
Valor total: R$ 597,89
Condições de Pagamento: 10º dia útil do mês subsequente ao recebimento do objeto.
Assinatura: 30/10/14
Bauru,  15 de novembro de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº043387
Processo nº 4311/14  -   Registro de Preço n°023/14
Contratante: EMDURB – Compromissária: JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA
Objeto:30CM  Publicação – em centímetros
Valor total: R$ 207,00
Condições de Pagamento: 30 dias ao recebimento do objeto.
Assinatura: 30/10/14
Bauru,  15 de novembro de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 043486
Processo nº 1612/14    -   Pregão Presencial n°06/14
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Contratante: EMDURB – Compromissária: GREEN CARD S/A REFEIÇOES COMERCIO E SERVIÇOS
Objeto: 457UN Vale-alimentação, Vale-alimentação estagiário.
Valor total: R$ 130.245,00
Condições de Pagamento: 30 dias ao recebimento do objeto.
Assinatura: 30/10/14
Bauru,  15 de novembro de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 043383
Processo nº 4502/13   -  Pregão Registro de  Preços nº 023/13
Contratante: EMDURB – Compromissária: E. A. TUSCHI  COMBUSTÍVEIS
Objeto: 6un Pagamento de equilíbrio econômico
Valor total: R$ 3.546,99
Condições de Pagamento: 10º dia útil do mês subsequente ao recebimento do objeto.
Assinatura: 30/10/14
Bauru,  15 de novembro de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 043382
Processo nº 7201/13    -  Registro de Preço n°050/13
Contratante: EMDURB – Compromissária: AMC LATICIONIO LTDA
Objeto: 240L Leite
Valor total: R$ 444,00
Condições de Pagamento: 5° dia útil do mês subsequente ao recebimento do objeto.
Assinatura: 30/10/14
Bauru,  15 de novembro de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 043492
Processo nº 4311/14  -   Registro de Preço n°023/14
Contratante: EMDURB – Compromissária: JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA
Objeto:  18 cm Publicação – em centímetros
Valor total: R$ 124,20
Condições de Pagamento: 30 dias ao recebimento do objeto.
Assinatura: 30/10/14
Bauru,  15 de novembro de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 043489
Processo nº 6707/13    -   Registro de Preço n°039/13
Contratante: EMDURB – Compromissária: PIRES TRANSPORTES E COMERCIO LTDA
Objeto:3 un  Sifão inteligente, 4 un engate flexível 40 cm, 2un joelho pvc 90° 4”esgoto, 2 un joelho 45 pvc esgoto de 4”, 
2un te 90° soldável 50 mm, 5un cotovelo pvc ¾ azul 4un te pvc ¾ marrom 9 un cotovelo ½ ” marrom  
Valor total: R$ 74,37
Condições de Pagamento: 10º dia útil do mês subsequente ao recebimento do objeto.
Assinatura: 30/10/14
Bauru,  15 de novembro de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 043488
Processo nº 6707/13    -   Registro de Preço n°039/13
Contratante: EMDURB – Compromissária: HIDRAULICA BAURUENSE COMERCIO DE MATERIAIS DE 
CONSTRUÇÕES
Objeto:  1 un Cola para tubo pvc 175gramas
Valor total: R$ 7,24
Condições de Pagamento: 10º dia útil do mês subsequente ao recebimento do objeto.
Assinatura: 30/10/14
Bauru,  15 de novembro de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 043481
Processo nº 7125/13   -    Registro de Preço n°047/13
Contratante: EMDURB – Compromissária: LUBRI-MOTORS INDUSTRIA, COM., IMPORT. E EXP. LTDA
Objeto: 90kg Graxa rolamento
Valor total: R$ 754,20
Condições de Pagamento: 30 dias ao recebimento do objeto.
Assinatura: 30/10/14
Bauru,  15 de novembro de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 043480
Processo nº 4311/14   -    Registro de Preço n°023/14
Contratante: EMDURB – Compromissária: JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA
Objeto:  50 cm Publicação – em centímetros
Valor total: R$ 345,00
Condições de Pagamento: 30 dias ao recebimento do objeto.
Assinatura: 30/10/14
Bauru,  15 de novembro de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 043479
Processo nº 1902/14    -    Registro de Preço n°011/14
Contratante: EMDURB – Compromissária: MANFRIN, CASSEB E CIA LTDA
Objeto: 1 lt5l  Solvente para esmalte sintético
Valor total: R$ 36,00
Condições de Pagamento: 30 dias ao recebimento do objeto.
Assinatura: 30/10/14
Bauru,  15 de novembro de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 043292
Processo nº 24623/13  -   Registro de preço n°167/13 participe da pmb
Contratante: EMDURB – Compromissária: ERA TECNICA ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERV. LTDA
Objeto:  350HS Aluguel máquina trator esteira
Valor total: R$ 49.000,00
Condições de Pagamento: 30 dias ao recebimento do objeto.
Assinatura: 30/10/14
Bauru,  15 de novembro de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 043478
Processo nº 7125/13   -    Registro de Preço n°047/13
Contratante: EMDURB – Compromissária: PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP
Objeto:  24l Oleo motor 5w 40
Valor total: R$ 441,12
Condições de Pagamento: 30 dias ao recebimento do objeto.
Assinatura: 30/10/14
Bauru,  15 de novembro de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 043477
Processo nº 6703/13   -   Registro de Preço n°035/13
Contratante: EMDURB – Compromissária: AGROMESSIAS COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS
Objeto: 6 un Dobradiça cartela 3.1/2
Valor total: R$ 31,80
Condições de Pagamento: 30 dias ao recebimento do objeto.
Assinatura: 30/10/14
Bauru,  15 de novembro de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 043476
Processo nº 1902/14    -   Registro de Preço n°011/14
Contratante: EMDURB – Compromissária: NEW MASTER TINTAS LTDA
Objeto: 2 l t3,6 Esmalte sintético branco 3,6l
Valor total: R$ 95,00
Condições de Pagamento: 30 dias ao recebimento do objeto.
Assinatura: 30/10/14
Bauru,  15 de novembro de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 043475
Processo nº 4311/14    -    Registro de Preço n°023/14
Contratante: EMDURB – Compromissária: JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA
Objeto:  16 cm Publicação – em centímetros
Valor total: R$ 110,40
Condições de Pagamento: 30 dias ao recebimento do objeto.
Assinatura: 30/10/14
Bauru,  15 de novembro de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 043468
Processo nº 6165/13    -    Registro de Preço n°030/13
Contratante: EMDURB – Compromissária: ELETROGUI COMERCIAL LTDA
Objeto: 5 un Lampada fluorescente 40w (mod t140 ou
Valor total: R$ 15,00
Condições de Pagamento: 30 dias ao recebimento do objeto.
Assinatura: 30/10/14
Bauru,  15 de novembro de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 043465
Processo nº 3986/14    -    Registro de Preço n°022/14
Contratante: EMDURB – Compromissária: COMERCIAL ARTCIMENTO JVC LTDA
Objeto: 100m Tubo de concreto 20 cm diâmetro
Valor total: R$ 3.400,00
Condições de Pagamento: 30 dias ao recebimento do objeto.
Assinatura: 30/10/14
Bauru,  15 de novembro de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 043460
Processo nº 6165/13    -    Registro de Preço n°030/13
Contratante: EMDURB – Compromissária: ELETROGUI COMERCIAL LTDA
Objeto: 10 un  Lampada fluorescente 40w (mod t140 ou
Valor total: R$ 30,00
Condições de Pagamento: 30 dias ao recebimento do objeto.
Assinatura: 30/10/14
Bauru,  15 de novembro de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 043456
Processo nº 6708/14    -    Registro de Preço n°040/14
Contratante: EMDURB – Compromissária: HIDRAULICA BAURUENSE COMERCIO DE MATERIAS DE 
CONSTRUÇÕES
Objeto:  12 m Tubo pvc 3/1”marrom
Valor total: R$ 27,00
Condições de Pagamento: 10º dia útil do mês subsequente ao recebimento do objeto.
Assinatura: 30/10/14
Bauru,  15 de novembro de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 043454
Processo nº 5227/14    -     Registro de Preço n°032/14
Contratante: EMDURB – Compromissária: RAPHAEL BERGAMINI PIRES ME
Objeto:  40 sc08 Cal hidratada para pintura com fixador
Valor total: R$ 280,00
Condições de Pagamento: 30 dias ao recebimento do objeto.
Assinatura: 30/10/14
Bauru,  15 de novembro de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 043439
Processo nº 4311/14    -     Registro de Preço n°023/14
Contratante: EMDURB – Compromissária: JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA
Objeto: 30cm Publicação – em centímetros
Valor total: R$ 207,00
Condições de Pagamento: 30 dias ao recebimento do objeto.
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PORTARIA DA PRESIDÊNCIA

PORTARIA Nº 235/2014
APOSENTA voluntariamente, a partir de 14 de novembro de 2014 a(o) Sr(a). Antonio Cezar Fogolin Carvalho, 
portador(a) do RG nº 11.854.442-1 SSP/SP e CPF/MF nº 798.355.708-68, servidor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Bauru, 
no cargo efetivo de Técnico em Saúde -Agente de Saneamento, matrícula funcional nº 22144, padrão B-16, com proventos 
integrais, conforme procedimento administrativo nº 2097/2014, uma vez atendidas às condições estabelecidas no artigo 
3º da Emenda Constitucional 47/2005, c/c art. 145-A incisos I, II e III da Lei Municipal nº 4830/2002 com a redação dada 
pela Lei Municipal nº. 5397/2006.    
Bauru, 14 de novembro de 2014. 

PORTARIA Nº 236/2014
APOSENTA voluntariamente, a partir de 15 de novembro de 2014 a(o) Sr(a). Roberto José do Prado, portador(a) do RG 
nº 15.510.692-2 SSP/SP e CPF/MF nº 709.221.878-00, servidor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Bauru, no cargo efetivo 
de Assistente em Gestão Administrativa e Serviços - Vigia, matrícula funcional nº 16.236, padrão C-21, com proventos 
integrais, conforme procedimento administrativo nº 227/2014, uma vez atendidas às condições estabelecidas no artigo 3º 

da Emenda Constitucional 47/2005, c/c art. 145-A incisos I, II e III da Lei Municipal nº 4830/2002 com a redação dada 
pela Lei Municipal nº. 5397/2006.    
Bauru, 14 de novembro de 2014. 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA
CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA – PROCESSO: N.º 359/2014. 
CONTRATO: N.º 06/2014. TOMADA DE PREÇOS: N° 02/2014. CONTRATANTE: Fundação de Previdência dos 
Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru – FUNPREV. CONTRATADA: Unimed de Bauru – Cooperativa 
de Trabalho Médico. OBJETO: O objeto do presente contrato é a prestação de serviço de assistência médica, sob a 
modalidade preço pré-estabelecido “per-capita”, plano básico na categoria de rede, para os servidores públicos municipais 
ativos, inativos e pensionistas, e respectivos dependentes e agregados, conforme definido na Lei Municipal n.° 4706/2001 
e suas posteriores alterações, sob regime de execução empreitada integral – tipo menor preço. FUNDAMENTO LEGAL: 
Lei Federal n.º 8.666/1993 e ulteriores alterações. VALOR TOTAL: R$ 94.674,56 (noventa e quatro mil seiscentos e 
setenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos). Assinatura - Dia 10/11/2014, conforme art. 61, parágrafo único da Lei 
Federal n.º 8.666/93.
Bauru, 14 de novembro de 2014.

COMISSÃO DE ELEIÇÃO DOS CONSELHOS CURADOR E FISCAL DA FUNPREV – BIÊNIO 2015/2016
ATA  12.ª (DÉCIMA SEGUNDA) DA COMISSÃO DE ELEIÇÃO – APURAÇÃO DOS VOTOS

Ata de n.º 12/2014 da Comissão de Eleição referente a Sessão de Apuração de Votos para os Conselhos Curador e Fiscal da 
FUNPREV – biênio 2015/2016, realizada aos 13 dias do mês de novembro de 2014, na sede da Associação dos Servidores 
Públicos Municipais de Bauru, sito na Rua Nelson Mortari, 14-15, Jardim Ferraz, Bauru, SP. Reuniu-se a Comissão de 
Eleição, contando com a presença dos Membros Titulares e Suplentes da Comissão de Eleição e do Membro de Apoio, 
servidor Rinaldo José Serrano para a Sessão de Apuração dos votos colhidos referentes à eleição dos Conselhos Fiscal e 
Curador da FUNPREV – biênio 2015/2016. Há quórum legal.
As 8h15m, a Presidente da Comissão, utilizando-se de viatura oficial da Prefeitura Municipal de Bauru, retirou as 59 
(cinquenta e nove) urnas da sede do Corpo de Bombeiros, sito na Rua Marcondes Salgado, 2-32, Centro, Bauru, SP.
As 8h30m, as urnas foram entregues no Salão Social da Sede da Associação dos Servidores Públicos Municipais de Bauru, 
sito na Rua Nelson Mortari, 14-15, Jardim Ferraz, Bauru, SP, sendo estas organizadas em ordem crescente.
As 9h00min, foi iniciada a sessão de apuração, com a presença de candidatos. 
Os votos foram contabilizados conforme mapa em anexo. Foram contabilizados 3.301 (três mil, trezentos e um votos) 
votos válidos. Os votos em separado, após a confirmação de que o servidor estava apto a votar, foram abertos, de forma 
a não se identificar os votos contidos no envelope, e, ato contínuo, estes foram misturados aos outros abertos na mesa e 
contados.
Todos os votos foram lacrados em sacos plásticos, e ficarão sob a guarda do Senhor Presidente do Conselho Curador da 
FUNPREV. As atas das urnas foram lacradas juntamente com os votos. As urnas (caixas de papelão) foram desmontadas 
e encaminhadas à Funprev. As cédulas não utilizadas (em branco) no pleito eleitoral serão encaminhadas à Funprev para, 
oportunamente serem incineradas.
A Comissão às 12h40min suspendeu a sessão de apuração por 1 (uma) hora, para descanso e almoço, retomando os 
trabalhos às 13h40min. Encerrou-se a sessão as 17h.
Em face da apuração ocorrida, a Comissão Eleitoral proclama os eleitos para as funções de Conselheiros Curador e Fiscal 
da FUNPREV, conforme abaixo especificado:

CONSELHO CURADOR DA FUNPREV
TITULARES 1.° NEUSA MARIA FERRAZ VALDO 844 votos

2.° TATIANE BERTOCCO DA SILVA 495 votos
3º IDOMEU ALVES DE OLIVEIRA JÚNIOR 467 votos

SUPLENTES 4º GILMARA MEIRE DE SOUSA ARAÚJO 395 votos
5.° JOSÉ RICARDO ORTOLANI 367 votos
6º ZENIR ALVARENGA CORREA 227 votos

Quadro 1. Relação oficial dos candidatos mais votados – Conselho Curador
Fonte: Comissão de Eleição

CONSELHO FISCAL DA FUNPREV
TITULARES 1.° TANIA REGINA GOES FRANÇA 636 votos

2.° EDUARDO ROSSI SANTANA 448 votos
3º EVA FABIANA SOARES LIMA 435 votos

SUPLENTES 4.° GERALDA CRISTINA DE PAULA 408 votos
5.° ROBERTO JOSUÉ BORGES 388 votos
6º ELISÂNGELA AP. RODRIGUES BORGES 331 votos

Quadro 2. Relação oficial dos candidatos mais votados – Conselho Fiscal
Fonte: Comissão de Eleição

A presente Ata será publicada no primeiro Diário Oficial de Bauru disponível após a apuração, bem como, será encaminhada 
cópia desta ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal, ao 
Ilustríssimo Senhor Presidente do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, e, ao Ilustríssimo Senhor Presidente da 
Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru.
A Comissão, após as deliberações finais e elaboração do Relatório Final, que serão publicados no Diário Oficial de Bauru, 
encerrará o processo eleitoral e encaminhará todo o material utilizado ao Senhor Presidente do Conselho Curador da 
FUNPREV, nos termos do art. 31, § 3.°, da Lei Municipal n.° 4.830/2.002.
Nada mais havendo a tratar, a Comissão deu por encerrado os trabalhos de apuração as 17h, e eu, Lucinéia de Oliveira 
lavrei a presente Ata que vai assinada por mim e pelos demais presentes.

COMISSÃO DE APURAÇÃO:
Senhora Lucinéia de Oliveira, Presidente
Senhor Mônica Martyniak Donaire 
Senhora Gabriella Lucarelli Rocha
Senhor Sérgio Campanhã Soares de Moraes
Senhora Simone Stoco Scarabotto Cury
Senhor Everson Demarchi
Senhor Robson Alves de Souza 
Senhor Murillo Aparecido Placo 
Senhor José Ricardo da Costa Jorge 
Senhor Gilmar Alves Camargo 
Senhora Aparecida de Fátima Pereira 

EQUIPE DE APOIO:
Senhor Rinaldo José Serrano

QUATRO ÚLTIMOS CANDIDATOS PRESENTES:
Senhora Tânia Regina Góes França 
Senhora Tatiane Bertocco da Silva
Senhor Idomeu Alves de Oliveira Junior
Senhora Eva Fabiana Soares 

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.
Atendimento da Divisão Previdenciária 

(Seção de Benefícios e Seção de Aposentadorias e Pensões)
Segunda à Sexta das 13h às 16h30min.

TELEFONES
3223-7071 / 3227-1444
3223-7719 / 3223-7000
 3223-7901 / 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.

!!!ATENÇÃO APOSENTADOS E PENSIONISTAS!!!!
RECADASTRAMENTO ANUAL SERÁ NO “MÊS DO SEU ANIVERSÁRIO”

Informamos que a partir de Janeiro/2014, todos os aposentados e pensionistas que recebem provento (pagamento) através 
da FUNPREV, deverão realizar o recadastramento (prova de vida) no mês de aniversário, devendo comparecer na sede da 
Fundação - Rua Rio Branco nº 19-31, Vila América, das 8h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00, nos dias úteis, munidos dos 
seguintes documentos: RG/CPF/Comprovante de residência, sob pena de suspensão do (provento) pagamento.

COMUNICADO
A Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru - FUNPREV comunica que a partir de 
18 de julho de 2014 o horário de atendimento ao público, presencial e por telefone, na DIVISÃO PREVIDENCIÁRIA 
(Seção de Aposentadorias e Pensões e na Seção de Benefícios), em conformidade com o procedimento administrativo n.º 
2332/2014, será nos seguintes moldes: 

SEGUNDA A SEXTA-FEIRA:
PERÍODO DA TARDE DAS 13h às 16h30min.

- Atendimento para fins de inscrição de segurado obrigatório e/ou inclusão de dependentes (dentre outros);
- Atendimento para assuntos inerentes a aposentadoria (averbação de tempo de contribuição, simulação de aposentadoria, 
dentre outros), e pensão por morte.

Não haverá alteração no horário de atendimento do setor de Perícia Médica, Serviço Social e nas atividades referentes ao 
Enquadramento PCCS, permanecendo o horário de atendimento ao público de Segunda a Sexta-Feira das 08h às 12h e 
das 13h às 17h. 

Assinatura: 30/10/14
Bauru,  15 de novembro de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 043437
Processo nº 4311/14    -    Registro de Preço n°023/14
Contratante: EMDURB – Compromissária: JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA
Objeto:  80 cm Publicação – em centímetros
Valor total: R$ 552,00
Condições de Pagamento: 30 dias ao recebimento do objeto
Assinatura: 30/10/14
Bauru,  15 de novembro de 2014.
Presidente da EMDURB.
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ORADORES INSCRITOS PARA FAZEREM USO DA PALAVRA NO EXPEDIENTE DA 42ª SESSÃO 
ORDINÁRIA, A SER REALIZADA NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2014

ORADORES INSCRITOS:

FABIANO ANDRÉ LUCAS MARIANO / PDT
FÁBIO SARTORI MANFRINATO / PR
FERNANDO FRANCELOSI MANTOVANI / PSDB
FRANCISCO CARLOS DE GOES / PR
LUIZ CARLOS BASTAZINI / PP
MARCOS ANTONIO DE SOUZA / PMDB
MOISÉS ROSSI / PPS
NATALINO DAVI DA SILVA / PV
PAULO EDUARDO DE SOUZA / PSB
RAUL APARECIDO GONÇALVES PAULA / PV
RENATO CELSO BONOMO PURINI / PMDB
ROBERVAL SAKAI BASTOS PINTO / PP
ROQUE JOSÉ FERREIRA / PT
TELMA REGINA DA CUNHA GOBBI / PMDB
ALEXSSANDRO BUSSOLA / PT
ANTONIO FARIA NETO / PMDB
ARILDO DE LIMA JUNIOR / PSDB

Bauru, 14 de novembro de 2014.

ALEXSSANDRO BUSSOLA
Presidente

JOSIANE SIQUEIRA
Diretora de Apoio Legislativo

ORADORES INSCRITOS PARA FAZEREM USO DA PALAVRA NO EXPEDIENTE DA 13ª SESSÃO 
EXTRAORDINÁRIA, A SER REALIZADA NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2014

ORADORES INSCRITOS:

ALEXSSANDRO BUSSOLA / PT
ANTONIO FARIA NETO / PMDB
ARILDO DE LIMA JUNIOR / PSDB
FABIANO ANDRÉ LUCAS MARIANO / PDT
FÁBIO SARTORI MANFRINATO / PR
FERNANDO FRANCELOSI MANTOVANI / PSDB
FRANCISCO CARLOS DE GOES / PR
LUIZ CARLOS BASTAZINI / PP
MARCOS ANTONIO DE SOUZA / PMDB
MOISÉS ROSSI / PPS
NATALINO DAVI DA SILVA / PV
PAULO EDUARDO DE SOUZA / PSB
RAUL APARECIDO GONÇALVES PAULA / PV
RENATO CELSO BONOMO PURINI / PMDB
ROBERVAL SAKAI BASTOS PINTO / PP
ROQUE JOSÉ FERREIRA / PT
TELMA REGINA DA CUNHA GOBBI / PMDB

Bauru, 14 de novembro de 2014.

ALEXSSANDRO BUSSOLA
Presidente

JOSIANE SIQUEIRA
Diretora de Apoio Legislativo

EMENTÁRIO DAS PROPOSIÇÕES APRESENTADAS PELOS SENHORES VEREADORES NA 41ª SESSÃO 
ORDINÁRIA DE 10 DE NOVEMBRO DE 2014

ALEXSSANDRO BUSSOLA
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a poda das árvores existentes na praça localizada na quadra 01 da Rua Odil Pires 
da Silva, Parque Real. 
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a proibição de estacionamento em um dos lados da Rua Cezar Cruz Ciafrei, 
Jardim Chapadão. 

ARILDO DE LIMA JUNIOR
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a implantação de academia ao ar livre na área pública localizada na quadra 30 da 
Avenida Duque de Caxias, Parque Paulistano. 
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal o asfaltamento do prolongamento da quadra 01 da Rua Humberto Antônio Aiello, 
Jardim Marambá. 
Solicita ao Senhor Presidente do DAE o conserto do vazamento de água defronte ao imóvel 02-67 da Rua Primo Dotta, 
Núcleo Habitacional Mary Dota. 
Solicita ao Senhor Presidente do DAE o conserto do vazamento de água na quadra 01 da Rua José Toloi, Núcleo Habita-
cional José Regino. 

FABIANO ANDRÉ LUCAS MARIANO
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a reurbanização da Praça Antônio Anacleto Chaves, Jardim Marambá. 
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a realização de operação tapa-buracos na quadra 01 da Avenida Antônio Requena Nevado, 
Vila Alto Paraíso. 
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal o desassoreamento do córrego localizado nas proximidades da Rua Guatemala, Vila Santa 
Inês. 
Solicita ao Senhor Presidente do DAE o conserto do vazamento de água na quadra 05 da Rua Carlos de Campos, Vila Souto. 
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, com base na LOM, informações sobre a Indicação 1552/14, que trata da construção de 
uma creche no bairro Parque Santa Edwiges. 

FÁBIO SARTORI MANFRINATO
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a instalação de Defensa New Jersey (guarda-rodas) nos viadutos da Avenida Duque de 
Caxias sobre a Avenida Nações Unidas, João Simonetti, Mauá, Nuno de Assis e Juscelino Kubitschek, e em todos que não dis-
põem deste dispositivo de segurança. 
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a adequação, através de retirada ou repintura, da vaga destinada à Pessoa com Defi-
ciência defronte ao imóvel 12-06 da Rua Azarias Leite, Centro. 
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a implantação de semáforo no cruzamento das Alamedas das Violetas e Jasmins e 
estudos para implantação de mão única de direção ou proibição de estacionamento em um dos lados da quadra 01 da Rua Padre 
Antônio Maria, Parque Alto Sumaré. 
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB o fechamento do acesso ao Distrito Industrial Domingos Biancardi na rotatória da 
Avenida Rodrigues Alves em direção à Rua Joaquim Marques de Figueiredo. 
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a implantação de baias de estacionamento na quadra 20 da Rua Professor Ayrton 
Busch, Parque Santa Edwiges. 

FERNANDO FRANCELOSI MANTOVANI
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a limpeza da praça localizada na quadra 01 da Rua Humberto Antônio Aiello, Jardim 
Marambá. 
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a urbanização e instalação de bancos na praça localizada na quadra 01 da Rua Humberto 
Antônio Aiello, Jardim Marambá. 
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a notificação para construção de calçadas no terreno do lote 14 da quadra 03 da Rua Luís 
Ferrari, Parque das Nações. 
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal o asfaltamento nas quadras de terra da Rua Seijo Ishikawa, Jardim Ouro Verde. 
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal reparos no afundamento da quadra 12 da Rua Campos Salles, Vila Falcão e no trecho da 
Rua São Sebastião entre a Avenida Pinheiro Machado e Rua Tatuí, principalmente nas quadras 15 e 18, Jardim Nova Esperança. 

FRANCISCO CARLOS DE GOES
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal o asfaltamento nas quadras 01 e 02 da Rua Benedita Cardoso Madureira, Jardim Estrela 
D'Alva, 01 a 03 da Rua Alberto Rodrigues da Silva, Jardim Nossa Senhora de Lourdes, 03 e 04 da Rua Napoleão Bianconcini, 
Jardim Godoy e 01 a 04 da Rua João Ignácio Santinho, Jardim Fonte do Castelo. 
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a revitalização da Praça dos Expedicionários, Jardim Bela Vista. 
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a revitalização da Praça Washington Luiz, Centro, incluindo a implantação de acessibi-
lidade. 
Moção de Aplauso ao Paschoalotto/Bauru pela montagem do fantástico time de basquete profissional, representando assim a 
cidade de Bauru em alto nível, tendo como premiação maior a conquista do Campeonato Paulista de Basquete pelo segundo 
ano consecutivo. 
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a implantação de semáforo nos cruzamentos da Rua Alto Acre com as Ruas Primeiro 
de Maio e Francisco Alves, Jardim Bela Vista. 

LUIZ CARLOS BASTAZINI
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal o recapeamento asfáltico na quadra 15 da Rua Presidente Kennedy, Vila Cardia. 
Solitita ao Senhor Presidente da EMDURB a implantação de obstáculo de solo na quadra 02 da Alameda Engenheiro João 
Batista Pacheco Fantin, Jardim das Orquídeas. 
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a implantação de obstáculo de solo na quadra 07 da Rua Luís de Oliveira Lima, 
Parque Paulista. 
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a implantação de obstáculo de solo na quadra 38 da Avenida Cruzeiro do Sul, Jardim 
Nova Bauru. 
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal para que sejam tomadas as medidas cabíveis para evitar a derrubada do imóvel 03-98 da 
Rua dos Ferroviários, Núcleo Residencial Édison Bastos Gasparini, construído em terreno da Prefeitura e com reintegração de 
posse determinada pela Justiça, efetuando permuta com o proprietário por imóvel de igual valor. 

MARCOS ANTONIO DE SOUZA
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a limpeza da viela existente ao lado do imóvel 03-94 da Rua Admar Leopoldo Ghelardi, 
Núcleo Habitacional Nobuji Nagasawa. 
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB estudos para o prolongamento do itinerário da linha de ônibus Unip/Makro-Centro 
ou Parque das Nações-Praça do Líbano até a Estância Balneária Águas Virtuosas. 
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a implantação de obstáculo de solo e melhorias na sinalização na quadra 05 da Rua 
Roberto Misquiati, Estância Balneária Águas Virtuosas. 
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a implantação de cobertura no ponto de ônibus da quadra 03 da Rua Roberto Mis-
quiati, Estância Balneária Águas Virtuosas. 
Solicita ao Senhor Presidente do DAE a realização de uma operação para reposição de asfalto retirado em diversos locais da 
cidade, para conserto de vazamentos. 

NATALINO DAVI DA SILVA
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a implantação de academia ao ar livre na área pública localizada na quadra 05 da Rua Braz 
Fernandes, Parque Real. 
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a realização de operação tapa-buracos nas quadras 02 da Rua Primo Vitti, 01 da Rua Luiz 
Soares de Araújo, Núcleo Habitacional Mary Dota e 03 da Rua Nicolau Ruiz, Jardim Flórida. 
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a limpeza das bocas de lobo das quadras 01 das Ruas Santo Garcia, Pousada da Espe-
rança I e Consolação, Vila São João da Boa Vista, e a reposição da tampa na quadra 03 da Rua Pedro Jordão Rodrigues, Jardim 
Chapadão. 
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a notificação para a capinação e limpeza dos terrenos localizados na quadra 02 da Rua 
Joaquim Gonçalves Soriano e ao lado do imóvel 05-25 da Rua Maurícia Pereira Leite, Pousada da Esperança I e no cruzamento 
das Ruas Francisco Antônio Rodrigues e Tenente Décio da Costa Valle, Núcleo Habitacional Mary Dota. 
Solicita ao Senhor Presidente do DAE a reposição do asfalto na quadra 01 da Rua Maria Elísia Nogueira de Oliveira, Núcleo 
Habitacional Mary Dota, quadras 01 da Rua Zoraide Ribeiro Buso e 02 da Rua Pedro Jordão Rodrigues, Jardim Chapadão. 

PAULO EDUARDO DE SOUZA
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a implantação de canaleta e operação tapa-buracos entre as quadras 01 e 02 da Rua Miguel 
Antônio de Luca, cruzamento com a Rua Nicanor Rodrigues, Jardim Andorfato. 
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a notificação para a construção de calçadas no lado par das quadras 42 e 43 da Avenida 
Nações Unidas, Jardim Contorno. 
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a capinação, limpeza e recolhimento de terra nas quadras 01 a 05 da Alameda Nossa 
Senhora do Rosário, Parque Novo São Geraldo. 
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a realização de operação tapa-buracos em toda a extensão da Rua Sylas Ferraz Sampaio, 
Parque São Geraldo. 
Solicita ao Senhor Presidente do DAE o conserto do vazamento de água localizado defronte o imóvel 11-26 da Rua Santa Tere-
zinha, Vila São João da Boa Vista. 

Atos da Diretoria

PODER LEGISLATIVO
ALEXSSANDRO BUSSOLA

Presidente 
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RAUL APARECIDO GONÇALVES PAULA
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a proibição de estacionamento em um dos lados da quadra 01, bem como de veículos 
pesados na quadra 02 da Rua Fausto Tibiriçá do Amaral, Vila Razuk. 
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB estudos para melhorias no trânsito e colocação de redutor de velocidade na Rua 
Antônio Alves de Souza, Jardim Vânia Maria. 

RENATO CELSO BONOMO PURINI
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a realização de operação tapa-buracos em todas as vias dos Distritos Industriais II e III. 
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a passagem de máquina motoniveladora na Rua Três, entre a Avenida Rosa Malandrino 
Mondelli e Rua Benito José Allegro, Vila Nova Santa Luzia, defronte à Escola Estadual João Maringoni. 
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a capinação e limpeza em toda a extensão da Rua Floresta, Parque Vista Alegre e Avenidas 
José Silvestri, Jardim Silvestri e Rosa Malandrino Mondelli, Jardim Mendonça. 
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a remodelação, iluminação e implantação de academia ao ar livre na Praça Ambiental, 
Parque das Nações II. 
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a implantação de semáforo no cruzamento das Ruas Júlio Prestes e Antônio Alves, 
Centro. 

ROBERVAL SAKAI BASTOS PINTO
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a limpeza e recolhimento de galhos e entulho no entorno do Bosque da Comunidade, 
Jardim Dona Sarah. 
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a implantação de semáforo para pedestres defronte à E.E. Professora Ada Cariani 
Avalone, Núcleo Habitacional Mary Dota. 
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a implantação de cobertura nos pontos de ônibus do Distrito Tibiriçá. 
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a ampliação do número de vagas na Creche de Assistência Nossa Criança de Tibiriçá para 
o período integral. 
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a implantação de redutor de velocidade na quadra 20 da Rua Alfredo Rodrigues de 
Souza, Parque São João. 

ROQUE JOSÉ FERREIRA
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal o recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua José Antônio Barreto, Vila Nova 
Santa Luzia. 
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a urbanização da Rua Sylvio Bombini Filho, entre as quadras 02 a 12, Núcleo Residencial 
Beija-Flor. 
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a urbanização da Rua Manoel Macedo, Núcleo Residencial Beija-Flor. 
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a limpeza e apresentação de projeto de urbanização da área verde localizada na confluência 
das Avenidas Rosa Malandrino Mondelli e Darcy César Improta, com Rua José Lemos de Almeida, Vila Nova Santa Luzia. 

TELMA REGINA DA CUNHA GOBBI
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a realização de operação tapa-buracos na quadra 07 da Rua Piauí, Vila Cardia e no cruza-
mento das Ruas Coronel Alves Seabra e Aristides Dias, Jardim Progresso. 
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a construção de calçadas no terreno do município localizado na quadra 38 da Avenida 
Castelo Branco, Vila Ipiranga. 
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal o recapeamento asfáltico nas quadras 10 e 11 da Avenida Antônio Requena Nevado, Vila 
Alto Paraíso. 
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a recuperação da Avenida Antônio Requena Nevado e a liberação do acesso da mesma à 
quadra 25 da Rua Bernardino de Campos, Vila Alto Paraíso, interrompido há mais de três anos. 
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a realização de estudos para a implantação de vaga de para rápida defronte ao imóvel 
05-41 da Rua Professor José Ranieri, Centro. 

PAUTA Nº 43/2014
42ª SESSÃO ORDINÁRIA E 13ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA

EMENTÁRIO DOS PROCESSOS EM PAUTA PARA AS SESSÕES A SEREM REALIZADAS EM
17 DE NOVEMBRO DE 2014

SEGUNDA DISCUSSÃO

Processo n° Assunto

199/14 Projeto de Lei nº 96/14, que autoriza a Prefeitura Municipal de Bauru a celebrar convênio com 
o Estado de São Paulo, por meio das Secretarias Estaduais da Habitação e de Desenvolvimento 
Social, e em parceria com a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado 
de São Paulo, objetivando a implementação do Programa Vila Dignidade.
Autoria: PREFEITO MUNICIPAL

204/14 Projeto de Lei nº 100/14, que autoriza o Executivo a destinar uma área de terreno à empresa 
STAR TEMPER VIDROS LTDA - EPP em regime de Concessão de Direito Real de Uso.
Autoria: PREFEITO MUNICIPAL

208/14 Projeto de Lei nº 99/14, que autoriza o Executivo a destinar uma área de terreno à empresa S.E. 
COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS DE BAURU LTDA - EPP em regime de Concessão 
de Direito Real de Uso.
Autoria: PREFEITO MUNICIPAL

211/14 Projeto de Lei nº 103/14, que autoriza a transferência de recursos no Orçamento do Município, 
especificamente da Secretaria Municipal do Meio Ambiente.
Autoria: PREFEITO MUNICIPAL
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Processo n° Assunto

167/14 Projeto de Lei nº 71/14, que altera as Leis nº 6460, de 09 de dezembro de 2013 (Plano Plurianual), 
nº 6393, de 23 de julho de 2013 (Lei de Diretrizes Orçamentárias) e nº 6459, de 09 de dezembro de 
2013 (Lei Orçamentária Anual) e autoriza a abertura de crédito especial no orçamento do exercício 
de 2014.
Autoria: PREFEITO MUNICIPAL

183/14 Projeto de Lei nº 82/14, que institui a Política Municipal de Cooperativismo.
Autoria: PREFEITO MUNICIPAL

194/14 Projeto de Lei nº 88/14, que revoga o Art. 15 da Lei nº 3601, de 27 de julho de 1993, cria o Art. 
15-A, apresentando nova estrutura organizacional da Secretaria Municipal de Obras e acrescenta o 
inciso III, as alíneas "a" e "b" ao § 1º do Art. 3º da Lei nº 4192, de 04 de março de 1997, incluindo 
a Divisão de Estradas Municipais na Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento.
Autoria: PREFEITO MUNICIPAL

205/14 Projeto de Lei nº 101/14, que institui o "Programa Nota Fiscal Bauruense".
Autoria: PREFEITO MUNICIPAL

206/14 Projeto de Lei nº 102/14, que autoriza o Executivo a destinar uma área de terreno à empresa J.E. 
RISSI ALIMENTOS - ME em regime de Concessão de Direito Real de Uso.
Autoria: PREFEITO MUNICIPAL

207/14 Projeto de Lei nº 98/14, que autoriza o Executivo a doar uma área de terreno à REGHIMIX 
CONCRETO LIMITADA.
Autoria: PREFEITO MUNICIPAL

221/14 Projeto de Lei nº 106/14, que altera a redação da ementa e do "caput" do artigo 1º da Lei nº 4.582, 
de 20 de setembro de 2000, que autoriza o Executivo a destinar uma área de terreno à empresa 
BELGO MINEIRA PIRACICABA S.A. em regime de Concessão de Direito Real de Uso no 
Distrito Industrial III.
Autoria: PREFEITO MUNICIPAL

223/14 Projeto de Lei nº 108/14, que dá nova redação ao Art. 3º da Lei nº 4.790, de 03 de janeiro de 2002. 
(CIPA)
Autoria: PREFEITO MUNICIPAL

225/14 Projeto de Lei nº 109/14, que autoriza a transferência de recursos no Orçamento do Município, 
especificamente do Departamento de Água e Esgoto de Bauru - DAE.
Autoria: PREFEITO MUNICIPAL

102/14 Projeto de Lei que dispõe sobre a elaboração de Estudo de Impacto de Vizinhança no Município de 
Bauru e dá outras providências.
Autoria: FRANCISCO CARLOS DE GOES E ROQUE JOSÉ FERREIRA

DISCUSSÃO ÚNICA

Processo n° Assunto

216/14 Projeto de Decreto Legislativo que dá denominação de Rua SÃO PATRÍCIO ao prolongamento 
desta via, com início no quarteirão 01 da Rua Nossa Senhora das Dores e término no quarteirão 01 
da Rua Atílio Cavagnino, no Parque Paulista.
Autoria: MESA DA CÂMARA

218/14 Projeto de Decreto Legislativo que concede o Prêmio "Zumbi dos Palmares" ao Senhor JUAREZ 
TADEU DE PAULA XAVIER.
Autoria: MESA DA CÂMARA

219/14 Projeto de Decreto Legislativo que concede o Prêmio "Zumbi dos Palmares" ao Senhor SILVIO 
DOS SANTOS PEREIRA.
Autoria: MESA DA CÂMARA

220/14 Projeto de Decreto Legislativo que concede o Prêmio "Zumbi dos Palmares" à Senhora MARIA 
APARECIDA DA LUZ.
Autoria: MESA DA CÂMARA

217/14 Projeto de Decreto Legislativo que concede o Título de "Cidadão Bauruense" ao Senhor 
SEBASTIÃO CARLOS GONÇALVES DE LIMA.
Autoria: ALEXSSANDRO BUSSOLA

Processo n° Moção n°  Assunto

75/14 De Aplauso ao Paschoalotto/Bauru pela montagem do fantástico time de basquete profissional, 
representando assim a cidade de Bauru em alto nível, tendo como premiação maior a conquista 
do Campeonato Paulista de Basquete pelo segundo ano consecutivo.
Autoria: FRANCISCO CARLOS DE GOES

Bauru, 14 de novembro de 2014.

ALEXSSANDRO BUSSOLA
Presidente

JOSIANE SIQUEIRA
Diretora de Apoio Legislativo

Pauta das Sessões


