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LEIS MUNICIPAIS
LEI Nº 6.637, DE 04 DE MARÇO DE 2.015

P. 4.278/08  Autoriza o Poder Executivo a permutar imóveis de propriedade do Município de 
Bauru com imóveis de propriedade de AEBAURU ADMINISTRAÇÃO DE BENS E IMÓVEIS LTDA.

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. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a permutar os seguintes imóveis de propriedade 

do MUNICÍPIO DE BAURU, originalmente destinados às áreas verdes e sistema 
viário do loteamento Parque Residencial do Castelo e posteriormente desafetados 
dessa condição pela Lei Municipal nº 5.623, de 12 de agosto de 2.008:
1. Servidão de Passagem de Pedestre da Super Quadra 2:
“Um terreno sem benfeitorias de formato irregular correspondente à parte da Servidão 
de Passagem de Pedestre, entre os lotes 1 e 2 da Super Quadra 2, desta cidade de Bauru 
localizada no loteamento PARQUE RESIDENCIAL DO CASTELO, com o seguinte 
roteiro perimétrico: O perímetro se inicia no marco n° 11, cravado no alinhamento 
da ex Rua 8 - Rua Helcias Kerr Nogueira (desafetada), atual Área I, daí segue com 
azimute de 345°25'51'' e distância de 92,00 metros até o marco nº 12A, confrontando 
do marco 11 ao marco 12A com o lote 02 da Super Quadra 2, daí deflete à direita e 
segue  em linha reta com a distância de 4,00 metros até encontrar o marco nº 13A, 
confrontando do marco 12A ao marco 13A com a Área B, daí deflete à direita e segue 
com o azimute de 165º25’51” e distância de 90,10 metros até encontrar o marco nº 
14, confrontando do marco 13A ao marco 14 com o lote 1 da Super Quadra 2, daí 
deflete à direita e segue em curva com desenvolvimento de 4,30 metros até chegar ao 
marco nº 11, onde teve início a presente descrição, confrontando nesta última linha 
com a Área I, ex Rua 8 (desafetada), encerrando uma área de 368,00 m²”. Referido 
imóvel consta pertencer ao Município de Bauru, sendo parte da matrícula 28.990 do 
2º Oficial de Registro de Imóveis de Bauru, caracterizado no desenho SP nº 4926, 
descrito na certidão nº 2156/12, item 3º e avaliado em R$ 172.960,00 (cento e setenta 
e dois mil novecentos e sessenta reais).
2. Servidão de Passagem de Pedestre da Super Quadra 4:
“Um terreno sem benfeitorias de formato irregular correspondente à parte da Servidão 
de Passagem de Pedestre, entre os lotes 1 e 2 da Super Quadra 4, desta cidade de Bauru 
localizada no loteamento PARQUE RESIDENCIAL DO CASTELO, com o seguinte 
roteiro perimétrico: O perímetro se inicia no marco n° 8, cravado no alinhamento 
da Área I, ex Rua 8 - Rua Helcias Kerr Nogueira (desafetada), daí segue em linha 
reta com a distância de 4,70 metros até o marco nº 16, confrontando do marco 8 ao 
marco 16 com a Área I,  daí deflete à direita e segue com azimute de 157º08’12” e 
distância de 72,91 metros até encontrar com o marco 17B, confrontando do marco 16 
ao marco 17B com o lote 1 da Super Quadra 4, daí deflete à direita e segue em curva 
com o raio de 156,00 metros e desenvolvimento de 4,00 metros até o marco nº 18B, 
confrontando do marco 17B ao marco 18B com a Área D (desdobrada), daí deflete 
à direita e segue com o azimute de 337º08’12”, com distância de 72,93 metros até 
encontrar o marco nº 8, onde teve início a presente descrição, confrontando nesta 
última linha com o lote 2 da Super Quadra 4, encerrando uma área de 291,68 m².” 

Referido imóvel consta pertencer ao Município de Bauru, sendo parte da matrícula 
28.990 do 2º Oficial de Registro de Imóveis de Bauru, caracterizado no desenho SP 
nº 4926, descrito na certidão nº 2157/12, item 3º e avaliado em R$ 137.089,60 (cento 
e trinta e sete mil, oitenta e nove reais e sessenta centavos).
3. Área Verde 13 da Super Quadra 2:
“Um terreno sem benfeitorias de formato irregular correspondente à parte da área 
verde 13, da Super Quadra 2, desta cidade de Bauru localizada no loteamento 
PARQUE RESIDENCIAL DO CASTELO, com o seguinte roteiro perimétrico: O 
perímetro se inicia no marco 08, cravado no alinhamento da Rua Pedro Anselmo de 
Souza, quarteirão 4, lado ímpar e segue em linha reta à distância de 23,50 metros até 
o marco 05A, confrontando do marco 08 ao marco 05A com o alinhamento da citada 
rua, daí deflete à direita e segue em curva com raio de 9,00 metros e desenvolvimento 
de 11,80 metros até o marco 04, confrontando do marco 05A ao marco 04 com a Área 
I, daí deflete à direita e segue em curva com a distância de 38,86 metros até o marco 
09A, confrontando do marco 04 ao marco 09A com o lote 1 da Super Quadra 2, daí 
deflete à direita e segue em linha reta à distância de 2,37 metros até encontrar o marco 
09, daí deflete à direita e segue em curva com raio de 5,00 metros e desenvolvimento 
de 7,08 metros até encontrar com o marco 08, onde teve início a presente descrição, 
confrontando do marco 09A ao marco 08 com a Área F, encerrando uma área de 
358,65 m²”. Referido imóvel consta pertencer ao Município de Bauru, sendo parte 
da matrícula 28.990 do 2º Oficial de Registro de Imóveis de Bauru, caracterizado 
no desenho SP nº 4926, descrito na certidão nº 2158/12, item 3º e avaliado em 
R$ 168.565,50 (cento e sessenta e oito mil quinhentos e sessenta e cinco reais e 
cinquenta centavos).
4. Área Verde 15 da Super Quadra 4:
“Um terreno sem benfeitorias de formato irregular correspondente à parte da área 
verde 15, da Super Quadra 4, desta cidade de Bauru localizada no loteamento 
PARQUE RESIDENCIAL DO CASTELO, com o seguinte roteiro perimétrico: O 
perímetro se inicia no marco 6, cravado no alinhamento da Rua Pedro Anselmo de 
Souza, quarteirão 3, lado ímpar e segue em curva com desenvolvimento de 62,22 
metros e raio de 155,90 metros  até o marco 15, confrontando do marco 6 ao marco 
15 com o alinhamento da citada rua, daí deflete à direita e segue em curva com raio de 
27,24 metros e desenvolvimento de 5,52 metros até o marco 15A, daí deflete à direita 
e segue em linha reta à distância de 7,30 metros até o marco 15B, confrontando 
do marco 15 ao marco 15B com a Área H, daí deflete à direita e segue em curva 
a distância de 74,50 metros e raio de 202,50 metros até o marco 7A, confrontando 
do  marco 15B ao marco 7A com o lote 1 da Super Quadra 4, daí deflete à direita e 
segue em curva com raio de 9,00 metros e desenvolvimento de 16,50 metros até o 
marco 6, onde teve início a presente descrição, confrontando do marco 7A ao marco 
6 com a Área I encerrando uma área de 729,42 m²”. Referido imóvel consta pertencer 
ao Município de Bauru, sendo parte da matrícula 28.990 do 2º Oficial de Registro 
de Imóveis de Bauru, caracterizado no desenho SP nº 4926, descrito na certidão 
nº 2159/12, item 3º e avaliado em R$ 342.827,40 (trezentos e quarenta e dois mil 
oitocentos e vinte e sete reais e quarenta centavos).
5. Sistema Viário: 
“Um terreno sem benfeitorias de formato irregular correspondente à Rua Helcias 
Kerr Nogueira, quarteirões 2 e 3, Ex Rua 8 do loteamento denominado PARQUE 
RESIDENCIAL DO CASTELO, com o seguinte roteiro perimétrico: O perímetro se 
inicia no marco n° 1, cravado na esquina da Rua José Francisco Augusto, quarteirão 
4, lado par, com a ex Rua 8, atual Rua Helcias Kerr Nogueira, daí segue em curva 
de 9,30 metros até encontrar o marco n° 2, daí deflete à esquerda e segue em curva 
de 74,00 metros até o marco n° 11, confrontando nestes dois pontos com o lote 2 da 
Super Quadra 2, daí segue em curva de 4,30 metros até o marco 14, confrontando 
do marco 11 ao marco 14 com a passagem de pedestre da Super Quadra 2, daí segue 
em curva 5,00 metros até o marco 3, daí deflete a esquerda e segue 109,00 metros 
até o marco 04, confrontando nestas duas linhas com o lote 01 da Super Quadra 2, 
do marco 04 deflete à esquerda e segue em curva de 11,80 metros até encontrar o 
marco 05A, cravado no alinhamento da Rua Pedro Anselmo de Souza, quarteirão 04, 
lado ímpar, confrontando do marco 04 ao marco 05A com a área verde 13 da Super 
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Quadra 2 (desafetada), daí deflete à direita e segue com o azimute de 149º28’21”, 
com a distância de 30,13metros até o marco 06, confrontando do marco 05 ao marco 
06 com a Rua Pedro Anselmo de Souza, daí deflete à direita e segue em curva 16,50 
metros até encontrar o marco 7A, confrontando do marco 06 ao marco 7A com a área 
verde 15 da Super Quadra 4 (desafetada), daí segue 101,10 metros até o marco 16, 
confrontando do marco 7A ao marco 16 com o lote 1 da Super Quadra 4, daí segue 
em linha reta com a distância de 4,70 metros até o marco 08, confrontando do marco 
16 ao marco 8 com a passagem de pedestre da Super Quadra 4, daí deflete à direita 
e segue em curva 87,70 metros até o marco 09, daí deflete à esquerda e segue em 
curva de 16,60 metros até encontrar o marco 10, cravado no alinhamento da Rua José 
Francisco Augusto, quarteirão 3, lado par, confrontando do marco 8 ao marco 10 com 
o lote 2 da Super Quadra 4, daí deflete à direita e segue com o azimute de 357º15’21” 
numa distância de 31,35 metros até o marco 01, onde teve início a presente descrição, 
confrontando nesta última linha com a Rua José Francisco Augusto encerrando uma 
área de 2.608,28 m², sendo denominada nesta descrição após a desafetação como 
Área I.” Referido imóvel consta pertencer ao Município de Bauru, sendo parte da 
matrícula 28.990 do 2º Oficial de Registro de Imóveis de Bauru, caracterizado no 
desenho SP nº 4928, certidão nº 2154/12, item 1º e avaliado em R$ 1.225.891,60 
(um milhão, duzentos e vinte e cinco mil, oitocentos e noventa e um reais e sessenta 
centavos).
Com as seguintes áreas de propriedade da antiga NORWAGEN-DISTRIBUIDORA 
DE AUTOMÓVEIS LTDA, atual AEBAURU ADMINISTRAÇÃO DE BENS E 
IMÓVEIS LTDA:
6. Setor 04, quadra 1814, lote 03 da Super Quadra 03:
“Um terreno sem benfeitorias de formato triangular, correspondente à parte do 
lote único da super quadra 03, do Parque Residencial do Castelo, nesta cidade, 
cadastrado na Prefeitura sob nº 04/1814/03, medindo 67,50 metros de frente em 
linha ligeiramente em curva, confrontando com a atual Avenida Moussa Tobias, 
antiga Avenida do Oeste, quarteirão 04, lado ímpar; pelo lado direito de quem da 
via pública olha para o imóvel mede 42,70 metros e confronta com a Rua 08, com 
a qual faz esquina; pelo lado esquerdo mede 46,10 metros e divide com a área 
verde desta mesma quadra, terminando estas duas laterais em ponto 0 (zero) nos 
fundos, encerrando uma área de 843,00 metros quadrados.” Referido imóvel consta 
pertencer à antiga Norwagen-Distribuidora de Automóveis Ltda, atual AEBAURU 
ADMINISTRAÇÃO DE BENS E IMÓVEIS LTDA, conforme Matrícula nº 59.958 
do 2º Oficial de Registro de Imóveis de Bauru, caracterizado no desenho SP nº 4928 
e avaliado em R$ 396.210,00 (trezentos e noventa e seis mil duzentos e dez reais).
7. Setor 04, quadra 1817, lote 15:
“Um terreno situado no lado ímpar, quarteirão 02 da Rua 5, distante 1,00 metro mais 
a curva de esquina com a Rua 1, correspondente ao lote 15 da quadra 09 do Parque 
Residencial do Castelo, desta cidade, cadastrado na Prefeitura sob nº 04/1817/15, 
medindo 13,60 metros de frente para a citada rua 5; 25,00 metros de um lado, 
dividindo com o lote 16; 25,00 metros de outro lado, em linha inclinada, dividindo 
com a área verde anexa a quadra 09 e 11,00 metros nos fundos dividindo com o 
lote 01, encerrando uma área de 319,00 metros quadrados.” Referido imóvel consta 
pertencer à antiga Norwagen-Distribuidora de Automóveis Ltda, atual AEBAURU 
ADMINISTRAÇÃO DE BENS E IMÓVEIS LTDA, conforme Matrícula nº 42.681 
do 2º Oficial de Registro de Imóveis de Bauru, caracterizado no desenho SP nº 4928 
e avaliado em R$ 149.930,00 (cento e quarenta e nove mil, novecentos e trinta reais). 
8. Alargamento da Rua Anna Pezzan Barreira - Área 3:
“Um terreno sem benfeitorias de formato irregular correspondente à parte do lote 1 
da Super Quadra 2, cadastrado nesta Prefeitura sob nº 4/1813/parte lote 2, localizada 
no loteamento PARQUE RESIDENCIAL DO CASTELO, desta cidade de Bauru, 
com o seguinte roteiro perimétrico: O perímetro se inicia no marco nº 7, cravado no 
alinhamento da Rua Anna Pezzan Barreira (Ex Rua 7), quarteirão 1, lado ímpar, daí 
segue em curva com desenvolvimento de 4,14 metros até o marco 9A, confrontando 
do marco 7 ao marco 9A com a Área E, daí deflete à direita e segue com azimute de 
253º55’47” numa distância de 94,18 metros até o marco 13A, confrontando do marco 
9A ao marco 13A com o lote 1 da Super Quadra 2, daí deflete à direita e segue em 
linha reta com a distância de 4,00 metros até encontrar com o marco 13, confrontando 
do marco 13A ao marco 13 com a Área B, daí deflete à direita e segue com o azimute 
de 73º55’47” numa distância de 93,00 metros até o marco 7, ponto inicial da presente 
descrição, confrontando do marco 13 ao marco 7 com o alinhamento da Rua Anna 
Pezzan Barreira, quarteirão 1, lado ímpar, encerrando uma área de 374,36 m², área 
esta destinada ao alargamento da Rua Anna Pezzan Barreira.” Referido imóvel consta 
pertencer à antiga Norwagen-Distribuidora de Automóveis Ltda, atual AEBAURU 
ADMINISTRAÇÃO DE BENS E IMÓVEIS LTDA, sendo parte da matrícula 42.790 

do 2º Oficial de Registro de Imóveis de Bauru, caracterizado no desenho SP nº 4928 
como Área 3, descrito na certidão nº 2160/12, item 1º e avaliado em R$ 175.949,20 
(cento e setenta e cinco mil, novecentos e quarenta e nove reais e vinte centavos).
9. Alargamento da Rua Anna Pezzan Barreira - Área 4:
“Um terreno sem benfeitorias de formato irregular correspondente à parte do lote 2 
da Super Quadra 2, cadastrado nesta Prefeitura sob n 4/1813/parte lote 3, localizada 
no loteamento PARQUE RESIDENCIAL DO CASTELO, desta cidade de Bauru, 
com o seguinte roteiro perimétrico: O perímetro se inicia no marco n° 5, cravado 
no alinhamento da Rua José Francisco Augusto, quarteirão 4, lado par, daí deflete 
à direita em curva com raio de 9,00 metros e desenvolvimento de 11,80 metros 
até encontrar o marco n° 6, daí deflete à direita e segue com azimute de 73°55'47'' 
com a distância de 51,70 metros até o marco n° 12, confrontando nestas duas linhas 
com a Rua Anna Pezzan Barreira (ex Rua 7), quarteirão 1, lado ímpar, daí deflete 
á direita e segue em linha reta numa distância de 4,00 metros até o marco 12A, 
confrontando nesta linha com a Área B (antiga Passagem de pedestre da Super 
Quadra 2 (desafetada), daí deflete à direita e segue com azimute de 253º55’47” numa 
distância de 53,63 metros até o marco 10, daí deflete à esquerda e segue em curva 
com raio de 12,45 metros e desenvolvimento de 9,09 metros até encontrar o marco 
n° 5, ponto inicial da presente descrição, confrontando do marco n° 12A ao marco 
n° 5 com o lote 2 da Super Quadra 2, encerrando uma área de 240,40 m², área esta 
destinada ao alargamento da Rua Anna Pezzan Barreira.” Referido imóvel consta 
pertencer à antiga Norwagen-Distribuidora de Automóveis Ltda, atual AEBAURU 
ADMINISTRAÇÃO DE BENS E IMÓVEIS LTDA, sendo parte da matrícula 42.791 
do 2º Oficial de Registro de Imóveis de Bauru, caracterizado no desenho SP nº 4928 
como Área 4, descrito na certidão nº 2161/12, item 1º e avaliado em R$ 112.988,00 
(cento e doze mil, novecentos e oitenta e oito reais).
10. Alargamento da Rua Francisco Silva Netto – Área 5:
“Um terreno sem benfeitorias de formato irregular correspondente à parte do lote 1 
da Super Quadra 4, cadastrado nesta Prefeitura sob n 4/1808/parte lote 2, localizada 
no loteamento PARQUE RESIDENCIAL DO CASTELO, desta cidade de Bauru, 
com o seguinte roteiro perimétrico: O perímetro se inicia no marco nº 17, cravado no 
alinhamento da Rua Francisco Silva Netto, quarteirão 1, lado par, daí segue em curva 
com raio de 160,00 metros e desenvolvimento de 26,50 metros até o marco 13, daí 
deflete à esquerda e segue com azimute 45º58’52” com a distância de 79,50 metros 
até o marco 19A, confrontando do marco 17 ao marco 19A com o alinhamento dessa 
mesma rua, daí deflete à esquerda e segue em curva com o desenvolvimento de 4,50 
metros até o marco 15B, confrontando do marco 19A ao marco 15B com a Área H, 
daí deflete à esquerda e segue com azimute de 225º58’52” com a distância de 81,33 
metros até o marco 16, daí deflete à direita e segue em curva com raio de 156,00 
metros e desenvolvimento de 25,01 metros até o marco 17B, confrontando do marco 
15B ao marco 17B com o Lote 1 da Super Quadra 4, daí deflete à esquerda e segue 
em linha reta com a distância de 4,09 metros até o marco 17, ponto inicial da presente 
descrição, confrontando do marco 17B ao marco 17 com a Área D, encerrando uma 
área de 424,26 m², área esta destinada ao alargamento da Rua Francisco Silva Netto”. 
Referido imóvel consta pertencer à antiga Norwagen-Distribuidora de Automóveis 
Ltda, atual AEBAURU ADMINISTRAÇÃO DE BENS E IMÓVEIS LTDA, 
sendo parte da matrícula 42.793 do 2º Oficial de Registro de Imóveis de Bauru, 
caracterizado no desenho SP nº 4928 como Área 5, descrito na certidão nº 2162/12, 
item 1º e avaliado em R$ 199.402,20 (cento e noventa e nove mil, quatrocentos e dois 
reais e vinte centavos).
11. Alargamento da Rua Francisco Silva Netto – Área 6:
“Um terreno sem benfeitorias de formato irregular correspondente à parte do lote 2 
da Super Quadra 4, cadastrado nesta Prefeitura sob nº 4/1808/parte lote 3, localizada 
no loteamento PARQUE RESIDENCIAL DO CASTELO, desta cidade de Bauru, 
com o seguinte roteiro perimétrico: O perímetro se inicia no marco nº 11, cravado no 
alinhamento da Rua José Francisco Augusto, quarteirão 3, lado par e segue em curva 
com raio de 9,00 metros e desenvolvimento de 11,00 metros até o marco 12, daí 
deflete à esquerda e segue em curva com raio de 160,00 metros e desenvolvimento de 
115,40 metros até o marco 18, confrontando do marco 11 ao 18 com o alinhamento 
da Rua Francisco Silva Netto, quarteirão 2, lado par, daí deflete à esquerda e segue 
em linha reta com a distância de 4,07 metros até o marco 18B, confrontando do 
marco 18 ao 18B com a Área D, daí deflete à esquerda e segue em curva com raio de 
156,00 metros e desenvolvimento de 110,34 metros até o marco 18A, daí deflete à 
direita e segue em curva com raio de 13,23 metros e desenvolvimento de 9,13 metros 
até o marco 11, ponto inicial da presente descrição, confrontando do marco 18B ao 
marco 11 com o Lote 2 da Super Quadra 4, encerrando uma área de 471,87 m², área 
esta destinada ao alargamento da Rua Francisco Silva Netto”. Referido imóvel consta 
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pertencer à antiga Norwagen - Distribuidora de Automóveis Ltda, atual AEBAURU 
ADMINISTRAÇÃO DE BENS E IMÓVEIS LTDA, sendo parte da matrícula 42.794 
do 2º Oficial de Registro de Imóveis de Bauru, caracterizado no desenho SP nº 4928 
como Área 6, descrito na certidão nº 2163/12, item 1º e avaliado em R$ 221.778,90 
(duzentos e vinte e um mil, setecentos e setenta e oito reais e noventa centavos).
12. Setor 04, Quadra 1817, lote 16: 
“Um terreno situado no lado ímpar, quarteirão 02 da Rua 05, distante 14,60 metros 
mais a curva de esquina com a Rua 01, correspondente ao lote 16 da quadra 09 
do Parque Residencial do Castelo, desta cidade, cadastrado na Prefeitura sob nº 
4/1817/16, medindo 10,00 metros de frente e de fundos, por 25,00 metros de cada 
lado, da frente aos fundos, confrontando pela frente com a citada Rua 05; de um lado 
com o lote 17; de outro com o lote 15; e nos fundos com o lote 02, encerrando a área 
de 250,00 metros quadrados”. Referido imóvel consta pertencer à antiga Norwagen 
– Distribuidora de Automóveis Ltda., atual AEBAURU ADMINISTRAÇÃO DE 
BENS E IMÓVEIS LTDA, conforme Matrícula nº 42.682 do 2º Oficial de Registro 
de Imóveis, caracterizado no desenho SP nº 4928 e avaliado em R$ 117.500,00 
(cento e dezessete mil e quinhentos reais). 

Art. 2º  Os imóveis de domínio público totalizam o valor de R$ 2.047.334,10 (dois milhões, 
quarenta e sete mil, trezentos e trinta e quatro reais e dez centavos) e os de domínio 
particular totalizam o valor de R$ 1.373.758,30 (um milhão, trezentos e setenta e 
três mil, setecentos e cinquenta e oito reais e trinta centavos), sendo que as escrituras 
serão lavradas pelos valores das avaliações, arcando o particular com as despesas da 
lavratura e ambas as partes com os registros que lhes couberem.

Art. 3º  A permutante AEBAURU ADMINISTRAÇÃO DE BENS E IMÓVEIS LTDA., se 
compromete a executar as obras de infraestrutura no entorno do empreendimento, 
tais como drenagem de águas pluviais, arborização urbana, iluminação pública, guias 
e sarjetas, pavimentação asfáltica, sinalização viária, implantação da rede de água 
e esgoto, além do alargamento das Ruas Anna Pezzan Barreira e Francisco Silva 
Netto conforme projetos aprovados pela Secretaria Municipal de Planejamento, 
cujos custos foram avaliados em R$ R$ 939.480,18 (novecentos e trinta e nove mil, 
quatrocentos e oitenta reais e dezoito centavos) em 2.009, cujos valores atualizados 
totalizam R$ 1.326.676,95 (um milhão, trezentos e vinte e seis mil, seiscentos e 
setenta e seis reais e noventa e cinco centavos).

Art. 4º  As obras realizadas pela permutante serão incorporadas ao patrimônio público, 
renunciando aquela expressamente o direito de cobrar qualquer diferença excedente.

 Art. 5º  Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada a Lei Municipal nº 5.733, 
de 24 de abril de 2.009.
Bauru, 04 de março de 2.015.

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL

MAURÍCIO PONTES PORTO
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

ANTONIO GRILLO NETO
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO

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

LEI Nº 6.639, DE 04 DE MARÇO DE 2.015
P. 71.719/14 Cria o Programa Municipal de Agroindústria Familiar de Bauru e dá outras 
providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do 
Município de Bauru, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei: 
Art. 1º  Fica criado no Município de Bauru, o Programa Municipal de Agroindústria Familiar 

de Bauru, que atuará em consonância com a Política Municipal de Agricultura 
Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais, criada pela Lei Municipal nº 6.592, 
de 14 de novembro de 2.014.

Art. 2º  O Programa Municipal de Agroindústria Familiar instituído por esta Lei tem como 
objetivos gerais:
I -  a organização dos agricultores familiares e povos tradicionais;
II - valorizar o trabalho coletivo, a promoção e o fomento ao programa;
III - a implantação e a legalização de agroindústrias familiares e agroindustriais 

familiares de pequeno porte de processamento artesanal, com vista ao 
desenvolvimento rural sustentável;

IV - a promoção da segurança alimentar e nutricional da população, bem como 

ao incremento à geração de trabalho e renda.
Art. 3º  No desenvolvimento e consecução do Programa de Agroindústria Familiar deverão 

ser observadas as seguintes diretrizes:
I -  proporcionar a criação e manutenção de oportunidades de trabalho para 

o conjunto dos membros das famílias, viabilizando sua permanência em 
atividades agropecuárias e pesqueiras;

II -  estimular a criação de redes solidárias que articulem os beneficiários do 
Programa com organização de consumidores urbanos e as Políticas de 
Compras Governamentais;

III - oferecer assistência técnica e formação continuada aos agricultores 
familiares com vista à legalização de agroindústrias e o aperfeiçoamento 
da gestão, organização e processamento;

IV -  apoiar a criação de centrais de abastecimento; 
V - estimular a realização de feiras municipais, regionais e estaduais;
VI -  apoiar projetos com concepção agroecológica.

Art. 4º  Para os fins desta lei entende-se por:
I -  agroindústria familiar: o empreendimento de propriedade ou posse de 

agricultor(es) familiar(es) sob gestão individual ou coletiva, localizado 
em área rural ou urbana, com a finalidade de beneficiar e/ou transformar 
matérias-primas provenientes de explorações agrícolas, pecuárias, 
pesqueiras, agrícolas, avícolas, extrativistas e florestais, abrangendo 
desde os processos simples até os mais complexos, como operações 
físicas e/ou biológicas;

II – agroindústria familiares de pequeno porte de processamento 
artesanal: os estabelecimentos agroindustriais com pequena escala de 
produção dirigidos diretamente por agricultor(es) familiar(es) com meios 
de produção próprios ou mediante contrato de parceria, cuja produção 
abranja desde o preparo da matéria-prima até o acabamento do produto, 
seja realizada com o trabalho predominantemente manual e que agregue 
aos produtos características peculiares, por processos de transformação 
diferenciados que lhes confiram identidade, geralmente relacionados a 
aspectos geográficos e histórico-culturais locais ou regionais;

III -  agricultores familiares: os definidos no art. 3º da Lei Federal nº 11.326, 
de 24 de julho de 2.006;

IV -  cooperativas sociais: cooperativas cujo objetivo é promover a inserção 
social, laboral e econômica de pessoa em desvantagem, nos termos do art. 
3º da Lei Federal nº 9.867, de 10 de novembro de 1.999;

V - empreendimentos econômicos solidários sociais: organizações de 
caráter associativo que realizam atividades econômicas, cujos participantes 
sejam pessoas em desvantagem, nos termos do art. 3º da Lei Federal nº 
9.867, de 10 de novembro de 1.999, e exerçam democraticamente a gestão 
das atividades e a alocação dos resultados.

Art. 5º  O Programa de Agroindústria Familiar é direcionado à execução das ações 
prioritariamente aos públicos relacionados no art. 3º da Lei Federal nº 11.326, de 24 
de julho de 2.006, de forma individual ou coletiva.

Art. 6º   O Programa de Agroindústria Familiar observará os princípios:
I - diversificação dos sistemas produtivos;
II - fortalecimento dos arranjos produtivos locais;
III - segurança alimentar e nutricional;
IV - sustentabilidade ambiental, social e econômica;
V - produção de base ecológica;
VI - atuação em cadeias curtas e fortalecimento dos mercados locais;
VII - produção de produtos com características peculiares que lhes confiram 

identidade, considerando-se os aspectos geográficos e histórico-culturais 
locais ou regionais;

VIII - equidade na aplicação dos recursos e projetos.
Art. 7º  O Programa de Agroindústria Familiar será coordenado e operacionalizado pela 

Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, que terá as seguintes 
atribuições:
I -  fomentar a implantação e legalização das agroindústrias familiares;
II -  contribuir, de acordo com as Políticas relacionadas ao Programa de 

Agroindústria Familiar, para disponibilizar serviços nas áreas: tributária, 
licenciamento sanitário e ambiental, com o propósito de regularizar as 
agroindústrias familiares;

III -  promover a formação continuada dos beneficiários, especialmente nas 
áreas: da produção, da gestão, da cooperação e da comercialização;

IV - disponibilizar apoio à promoção e a comercialização dos produtos das 
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agroindústrias familiares;
V - manter inscrição e cadastro das agroindústrias familiares e de projetos 

desenvolvidos.
Art. 8º A Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento viabilizará espaços 

públicos Municipais, Estaduais e Federais, para a comercialização dos produtos 
das agroindústrias familiares, tais como: feiras, exposições, mercados e centrais 
de abastecimento, bem como, estimulará a comercialização dos produtos da 
agroindústria familiar em espaços privados.

Art. 9º  A Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento encaminhará convênios, 
contratos de repasse, acordos, protocolos e outros documentos necessários a serem 
celebrados com órgãos públicos ou entidades privadas, nacionais ou internacionais, 
para a execução do Programa de Agroindústria Familiar.

Art. 10   O Poder Executivo regulamentará esta Lei, no que for necessário à sua aplicação.
Art. 11  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Bauru, 04 de março de 2.015.
RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA

PREFEITO MUNICIPAL
MAURÍCIO PONTES PORTO

SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
ANTONIO FRANCISCO MAIA DE OLIVEIRA 

SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
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

LEI Nº 6.642, DE 05 DE MARÇO DE 2.015
P. 69.594/13  Autoriza o Executivo a destinar uma área de terreno à Empresa BRUNA PAINÉIS 
ELETRÔNICOS LTDA – EPP, em regime de Concessão de Direito Real de Uso.

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

LTDA – EPP, pelo prazo de 24 (vinte quatro) meses, a CONCESSÃO DE DIREITO 
REAL DE USO de uma área localizada no Mini Distrito Industrial Guadalajara, com 
a seguinte descrição:
Setor 03, Quadra 617, Lote 21 - Distrito Industrial Guadalajara
“Um terreno situado no lado ímpar, quarteirão 01, da Rua de Acesso a FEPASA, 
distante 98,50 metros da esquina da Avenida Manoel Duque, formado pela totalidade 
dos lotes sem denominação, agora identificado como lote 04, nesta cidade de 
Bauru/SP, com o seguinte roteiro perimétrico: tem início no ponto F, cravado no 
alinhamento da Rua de Acesso da FEPASA, distante 98,50 metros da esquina da 
Avenida Manoel Duque, do ponto F, em ângulo interno de 40º40’43” segue em 
linha inclinada na distância de 125,50 metros até o ponto 07, do ponto 07 deflete 
à esquerda em ângulo interno de 49º28’01” e segue na distância de 67,96 metros 
até o ponto B, confrontando nesta linha com terreno formado por parte dos lotes 
sem denominação, agora identificado como lote 05, do ponto B em ângulo interno 
de 90º00’00” segue na distância de 83,50 metros até o ponto F, onde teve início a 
presente descrição, confrontando nesta linha com terreno formado por parte dos lotes 
sem denominação, agora identificado como lote 02, encerrando uma área de 2.837,33 
metros quadrados.” Referido imóvel consta pertencer a Prefeitura Municipal 
de Bauru, conforme Matrícula nº 116.151 do 2º Cartório de Registro de Imóveis 
de Bauru, encontrando-se caracterizado pelo desenho SP 5670 e avaliado por R$ 
1.702.398,00 (um milhão, setecentos e dois mil, trezentos e noventa e oito reais).

Art. 2º  A área descrita no artigo 1º, a Concessionária obriga-se a destiná-la única e 
exclusivamente para a construção e implantação de uma indústria de painéis 
eletrônicos.

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

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

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

Art. 4º  O não cumprimento do disposto nos artigos anteriores determinará a rescisão do 

contrato, com a restituição da área ao Município, sem direito à indenização pelas 
benfeitorias nela introduzidas pela concessionária, independentemente de notificação.

Art. 5º  Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Bauru, 05 de março de 2.015.

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL

MAURÍCIO PONTES PORTO
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

RENATO CELSO BONOMO PURINI 
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

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

LEI Nº 6.643, DE 05 DE MARÇO DE 2.015
P. 26.553/13 – Ap. 18.563/93 (capa) Autoriza o Poder Executivo a destinar uma área de terreno à 
ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS E PODER JUDICIÁRIO DE BAURU E REGIÃO em 
regime de Concessão de Direito Real de Uso.
  O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do 
Município de Bauru, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:
Art. 1º Fica o Executivo autorizado a outorgar à ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS 

PÚBLICOS E PODER JUDICIÁRIO DE BAURU E REGIÃO pelo prazo de 20 
(vinte) anos, a CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO, da área abaixo descrita:
Setor 2, Quadra 3059, Lote 11, Panorama Parque
Um terreno sem acessões e benfeitorias, de formato irregular, formado pela totalidade 
do lote 10 e pelo Sistema de Recreio nº 06 da quadra 07 do Loteamento denominado 
Panorama Parque, nesta cidade, município, comarca e 1ª circunscrição imobiliária 
de Bauru, SP, com o seguinte roteiro perimétrico: inicia-se num ponto cravado no 
alinhamento da Rua Carlos Tarzia, quarteirão 02, lado par, distante 55,35 metros 
mais a curva de esquina da Rua Dona Conceição de Almeida Martinho, deste ponto 
segue pelo referido alinhamento na distância de 17,84 metros até outro ponto, deste 
ponto deflete à direita e segue em linha inclinada na distância de 42,52 metros até 
outro ponto, deste ponto, deflete à direita e segue em linha ligeiramente inclinada, na 
distância de 30,77 metros, confrontando nestas três linhas ainda com a Rua Carlos 
Tarzia, deste ponto deflete à esquerda e segue na distância de 63,14 metros até outro 
ponto, confrontando, nesta linha, com o lote 09, deste ponto, deflete à esquerda e 
segue na distância de 21,72 metros até outro ponto, confrontando nesta linha com os 
lotes 05 e 06, deste ponto, deflete também à esquerda e segue em curva na distância 
de 117,34 metros até outro ponto, onde teve início a presente descrição, confrontando 
nesta linha com os lotes 1, 2, 3, 4 e 5, encerrando uma área de 5.379,60 metros 
quadrados. Referido terreno consta pertencer à Prefeitura Municipal de Bauru, 
conforme Matrícula nº 113.506 do 1º Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de 
Bauru, SP, encontrando-se caracterizado no desenho SP nº 033/2013 e avaliado por 
R$ 860.736,00 (Oitocentos e sessenta mil, setecentos e trinta e seis reais).

Art. 2º  A área descrita no artigo 1º passa da categoria de bem de uso comum do povo 
para a categoria de bens disponíveis da Administração e a Concessionária obriga-
se a destiná-la única e exclusivamente para o desenvolvimento de suas finalidades 
estatutárias.

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

Art. 3º  O não cumprimento do disposto nos artigos anteriores determinará a revogação da 
concessão, com a restituição da área ao Município, sem direito à indenização pelas 
benfeitorias nela introduzidas pela Concessionária, independente de notificação.

Art. 4º   Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Bauru, 05 de março de 2.015.

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL

MAURÍCIO PONTES PORTO
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

ANTONIO GRILLO NETO
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO

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
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DECRETO Nº 12.737, DE 05 DE MARÇO DE 2.015

P. 2.862/15 Nomeia os membros titulares e suplentes do Conselho Municipal de Contribuintes 

para o mandato 2.015-2.016.

  O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais, 

conferidas pelo art. 51 da Lei Orgânica do Município de Bauru, e considerando o disposto no art. 9º, § 1º, 

da Lei nº 5.304, de 28 de novembro de 2.005,

D E C R E T A

Art. 1º   Ficam nomeados para compor o Conselho Municipal de Contribuintes para o 

mandato 2.015-2.016, os seguintes membros:

I –  INDICADOS PELO PODER EXECUTIVO

TITULARES

•	 Zuleide Aparecida Vilas Boas, Auditora Fiscal Tributária – Presidente;

•	 Francisco Ramos Mangieri, Auditor Fiscal Tributário – Vice-Presidente;

•	 Maria Jussara Andrioli, Auditora Fiscal Tributária – Conselheira.

SUPLENTES

•	 Omar Augusto Leite Melo, Advogado Tributarista – Conselheiro;

•	 Myrian de Castro Rodrigues Peres, Auditora Fiscal Tributária – Conselheira.

II -  INDICADOS PELOS CONSELHOS DE CLASSE

TITULARES

•	 Yara Ribeiro Betti Gonfiantini, Advogada  - Conselheira (OAB);

•	 Aristides Francisco dos Santos Junior, Advogado – Conselheiro (OAB).

SUPLENTES

•	 Mauro Fernando Gallo, Economista – Conselheiro (CORECON);

•	 Salete Aparecida Rossini Lara, Economista - Conselheira (CORECON).

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

  Bauru, 05 de março de 2.015.

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA

PREFEITO MUNICIPAL

MAURÍCIO PONTES PORTO

SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

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

AUDIÊNCIA PÚBLICA
A Prefeitura Municipal de Bauru realizará no dia 17 de março, terça-feira, às 15h, Audiência Pública para 
discutir o Projeto de Lei nº 20 de 2015, que trata de corredor comercial, de serviços e comercial e de 
serviços. A audiência será realizada no plenário da Câmara Municipal de Bauru, na Praça D. Pedro II, 1-50, 
área central da Cidade. O encontro é aberto a toda população.  

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO GRILLO NETO
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
(artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/93)

Ratifico a Dispensa de Licitação para Locação do Imóvel situado na Rua Antonio Garcia, nº 3-49, Vila 
Tereza, nesta cidade de Bauru, de propriedade de RENATA VILLARINHO GALLI CARDOSO, 
destinado a abrigar a Unidade de Atendimento de Reintegração Social da Secretaria de Administração 
Penitenciária, no valor total de R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais), com fundamento no artigo 24, 
inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, de acordo com justificativa de fls. 19 e 
tendo em vista os elementos que instruem o Processo Administrativo nº 23.877/13.
Bauru, 10/03/2.015.

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
(artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/93)

Ratifico a Dispensa de Licitação para Locação do Imóvel situado na Alameda dos Miosótis, nº 5-49, Jardim 
Araruna, nesta cidade de Bauru, Estado de São Paulo, de propriedade de ALECIO SEBASTIÃO DO 
AMARAL, destinado a abrigar a EMEI Edna Kamla Faina, vinculada à Secretaria Municipal da Educação, 
no valor total de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), com fundamento no artigo 24, inciso X, da Lei Federal 
nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, de acordo com justificativa de fls. 02 e tendo em vista os elementos 
que instruem o Processo Administrativo nº 9.571/15.
Bauru, 09/03/2.015.

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL

SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO AO CONVÊNIO – PROCESSO Nº 65.231/12 (P. SEDS Nº 
2184/12) – PARTES: MUNICÍPIO DE BAURU X SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
– OBJETO: CLÁUSULA PRIMEIRA – DO PRAZO. O prazo de vigência do convênio original, fica 
prorrogado por mais 730 dias a contar de 29 de dezembro de 2.013. – ASSINATURA: 09 de fevereiro de 
2.015.

TERMO DE CONCESSÃO Nº 1.012/15 - PROCESSO Nº 30.325/13 - CONCEDENTE: MUNICÍPIO 
DE BAURU – CONCESSIONÁRIA: KASTRO BRASIL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE 
MÁQUINAS LTDA – EPP – OBJETO: O CONCEDENTE confere à CONCESSIONÁRIA, o uso do 
imóvel de sua propriedade, abaixo descrito: Setor 04, Quadra 2173, Lote 07 - Distrito Industrial IV “Um 
terreno situado no lado ímpar do quarteirão 02 da Rua Clovis Redondo Magalhães, distante 21,00 metros 
mais a curva com raio de 9,00 metros da esquina da Rua Acácio Pereira, correspondente a totalidade dos 
lotes 07, 08, 09, 10, 11, 18, 19, 20, 21 e 22 da Quadra 36 do loteamento denominado Mário Luiz Rodrigues 
do Prado – Distrito Industrial IV, nesta cidade de Bauru - SP, medindo 50,00 metros de frente e de fundos, 
por 40,00 metros de cada lado, da frente aos fundos, confrontando pela frente com a referida Rua Clóvis 
Redondo Magalhães; pelo lado direito de quem da via pública olha para o imóvel, confronta com os lotes 
06 e 23; pelo lado esquerdo confronta com os lotes 12 e 17 e pelos fundos confronta com a Rua Sebastião 
Simonetti, quarteirão 02, lado par, encerrando uma área de 2.000,00 (dois mil) metros quadrados. 
Referido imóvel consta pertencer a Prefeitura Municipal de Bauru, conforme Matrícula nº 116.288 do 2º 
Cartório de Registro de Imóveis de Bauru, encontrando-se caracterizado pelo desenho SP 5736 e avaliado 
por R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).” – PRAZO: 24 meses – ASSINATURA: 26/02/2.015, conforme art. 
61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993.

TERMO DE CONCESSÃO Nº 1.014/15 - PROCESSO Nº 30.325/13 - CONCEDENTE: MUNICÍPIO 
DE BAURU – CONCESSIONÁRIA: EMPRESA ODAIR ANTONIO LUCIO DE BAURU - EPP – 
OBJETO: O CONCEDENTE confere à CONCESSIONÁRIA, o uso do imóvel de sua propriedade, abaixo 
descrito: Setor 04, Quadra 2170, Lote 07 Distrito Industrial IV. “Um terreno situado no lado ímpar do 
quarteirão 01 da Rua Dimas Simonetti, correspondente a totalidade dos lotes 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 da Quadra 33 do loteamento denominado Mário Luiz Rodrigues do 
Prado – Distrito Industrial IV, nesta cidade de Bauru, SP, medindo 71,00 metros de frente, confrontando 

EXTRATOS 

LEI Nº 6.651, DE 11 DE MARÇO DE 2.015
Promove a reposição inflacionária nos vencimentos dos Servidores Ativos da Câmara Municipal de Bauru 
e subsídio dos Vereadores.

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 partir de 1º de março de 2.015:

I -  fica reajustada a tabela de vencimentos dos Servidores da Câmara Municipal 
de Bauru, mediante aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA) apurado no período de março de 2.014 a fevereiro de 2.015;

II -  ficam reajustados os subsídios dos Vereadores da Câmara Municipal de 
Bauru, mediante aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA) apurado no período de março de 2.014 a fevereiro de 2.015.

Art. 2º  As despesas decorrentes desta lei serão atendidas com dotações próprias do 
orçamento vigente, suplementadas, se necessário.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Bauru, 11 de março de 2.015.

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL

MAURÍCIO PONTES PORTO
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

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

ANDRÉA MARIA LIBERATO
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

DECRETOS MUNICIPAIS
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com a referida Rua Dimas Simonetti; 40,00 metros do lado direito, de quem da via pública olha para o 
imóvel, confrontando com os lotes 06 e 23; 22,00 metros do lado esquerdo, confrontando com a Rua 
Antonio Escarelli, quarteirão 02, lado par, existindo na confluência da Rua Dimas Simonetti com a Rua 
Antonio Escarelli, uma curva de concordância com raio igual a 9,00 metros e desenvolvimento de 14,14 
metros e 71,00 metros na linha dos fundos, confrontando com a Rua Clovis Redondo Magalhães, existindo 
na confluência da referida Rua Clovis Redondo Magalhães com a Rua Antonio Escarelli uma curva de 
concordância com raio igual a 9,00 metros e desenvolvimento de 14,14 metros, encerrando uma área de 
3.165,24 metros quadrados”. Referido imóvel consta pertencer à Prefeitura Municipal de Bauru, conforme 
Matrícula nº 116.292 do 2º Cartório de Registro de Imóveis de Bauru, encontrando-se caracterizado pelo 
desenho SP 5728 e avaliado por R$ 126.609,60 (cento e vinte e seis mil, seiscentos e nove reais e sessenta 
centavos). – PRAZO: 24 meses – ASSINATURA: 27/02/2.015.

Seção II
Secretarias Municipais

Secretaria da Administração
Luiz Célio Bucceroni

Secretário
DEPARTAMENTO DE AVALIAÇÃO  FUNCIONAL  - DIVISÃO DE APOIO AO SERVIDOR

RECADASTRAMENTO DO BENEFÍCIO
AJUDA DE CUSTO PARA FILHOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA

Comunicamos que os servidores ativos, aposentados, pensionistas e representantes legais que recebem o 
benefício “AJUDA DE CUSTO PARA FILHOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA”, devem efetuar 
o Recadastramento, no Período de Janeiro à 31 de Março de 2015. 
Documentos para Recadastramento:

•	 Servidores/ Pensionistas Estatutários:  
1- Atestado médico recente que comprove a deficiência permanente e definitiva, com CID (código 
internacional de saúde).
2-Declaração do INSS, informando que o portador de deficiência não recebe nenhum benefício assistencial 
por este órgão.
3- RG e CPF do dependente se tiver. 
4- Declaração da Funprev, constando que o filho(a) encontra- se cadastrado como portador de deficiência. 
5- Documentos Pessoais, Holerite e Comprovante de Residência do Servidor.
Obs: Para solicitar a Declaração na Funprev, o responsável deve comparecer à FUNPREV munido de holerite 
atualizado, Documentos Pessoais (RG e CPF), Comprovante de Residência, Certidão de Nascimento, RG 
e CPF do dependente, o atestado médico recente e a declaração negativa de beneficio assistencial do INSS.

•	 Servidores/ Pensionistas Extranumerários (Celetistas)
1- Atestado médico recente que comprove a deficiência permanente e definitiva, com CID (código 
internacional de saúde).
2- Declaração do INSS, informando que o portador de deficiência não recebe nenhum benefício assistencial 
por este órgão.
3- RG e CPF do dependente (se houver). 
4- Documentos Pessoais e Comprovante de Residência do Servidor.

Após obter toda a documentação supra mencionada o responsável deverá: AGENDAR HORÁRIO NA 
SEÇÃO DE SERVIÇO SOCIAL, PARA TRAZER OS DOCUMENTOS-  FONE:3227-5650, Rua  
Marcondes Salgado, nº 2-45.  Horário de Atendimento: 8h ás 11hs e das 13hs ás 16h. 
Salientamos que o RECADASTRAMENTO deverá ser efetuado de acordo com a Lei nº 5227/04 e 
Decreto nº 9928/04, e o não comparecimento acarretará a SUSPENSÃO do pagamento do benefício a 
partir de abril de 2015.
Informamos ainda que os servidores contemplados, serão também comunicados quanto ao Recadastramento 
mediante correspondência.  

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 0637/2015: Fica nomeado (a),  para prover o cargo efetivo de 
TÉCNICO EM SAÚDE- TÉCNICO EM HIGIENIZAÇÃO DENTÁRIA, no quadro de servidores 
desta Prefeitura, Diário Oficial nº 2511 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior 
a 30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr(a) MARISAURA FARIA DOS SANTOS SILVA portador 
do RG 281730799, em virtude do (a) mesmo (a) haver se classificado em 18° lugar, no concurso público 
para TÉCNICO EM SAÚDE- TÉCNICO EM HIGIENIZAÇÃO DENTÁRIA, edital nº 41/2011 para 
exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 12/03/2015 ÀS 08h00min

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 0638/2015: Fica nomeado (a),  para prover o cargo efetivo de 
TÉCNICO EM SAÚDE- TÉCNICO EM HIGIENIZAÇÃO DENTÁRIA, no quadro de servidores 
desta Prefeitura, Diário Oficial nº 2511 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior 
a 30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr(a) FABIANA PEREIRA DE OLIVEIRA PINTO portador 
do RG 400213667, em virtude do (a) mesmo (a) haver se classificado em 19° lugar, no concurso público 
para TÉCNICO EM SAÚDE- TÉCNICO EM HIGIENIZAÇÃO DENTÁRIA, edital nº 41/2011 para 
exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 12/03/2015 ÀS 09h00min

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 0639/2015: Fica nomeado (a),  para prover o cargo efetivo de 
ESPECIALISTA EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - PARALEGAL, no quadro de 
servidores desta Prefeitura, Diário Oficial nº 2511 após o cumprimento das exigências legais, num prazo 
não superior a 30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr(a) FILIPE SANCHES DOS SANTOS portador 
do RG 434462500, em virtude do (a) mesmo (a) haver se classificado em 18° lugar, no concurso público 
para ESPECIALISTA EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - PARALEGAL, edital nº 
42/2011 para exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 12/03/2015 ÀS 10h00min

ANEXO I (ORIGINAIS)
1. CTPS (Carteira de Trabalho) 
2. Cartão ou Extrato do PIS/PASEP, com Estado Civil atualizado e verificar junto a CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL ou BANCO DO BRASIL, se existe o cadastro em mais de 01 (um) número de PIS ou PASEP, 
caso exista dois números deverá solicitar a regularização para um único número. É importante que 
todos os dados cadastrais do candidato estejam atualizados junto ao órgão responsável do PIS (CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL) ou PASEP (BANCO DO BRASIL), antes da emissão e apresentação do 
documento junto ao Recursos Humanos desta Prefeitura, para evitar problemas futuros. 
3. Certidão de nascimento atualizada (caso não esteja legível) ou de casamento;
4. Título de eleitor (com estado civil atualizado), com comprovantes da última votação (2014);
5. Comprovação de regularidade com o serviço militar (Reservista e/ou equivalente);
6. RG e CPF (com estado civil atualizado); 
7. Atestado de antecedentes criminais (www.ssp.sp.gov.br);
8. PRÉ-REQUISITO EXIGIDO NO EDITAL DO CONCURSO. (Diplomas e/ou certificados)
9. Registro e anuidade para os cargos que possuem registros em seus respectivos conselhos; 
10. Certidão de nascimento de filhos até 21 anos;
11. Carteira de Vacinação dos filhos menores de 14 anos;
12. Uma foto 3x4 atualizada;
13. Comprovação de Endereço;
14. Declaração de horário e local de trabalho para os cargos que por Lei cabem à acumulação (para fins de 
análise do acúmulo e de compatibilidade de horários quando for o caso);
15. Comprovante de Situação Cadastral do CPF 
(http://www.receita.fazenda.gov.br/aplicacoes/atcta/cpf/consultapublica.asp

CONCURSO PÚBLICO
EDITAL Nº 01/2015

ABERTURA DE INSCRIÇÕES
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, através da Secretaria Municipal da Administração, por 
determinação do Sr. Prefeito, faz saber que, com base no inciso II do artigo 37 da Constituição Federal, 
na Lei Orgânica do Município de Bauru e nas Leis Municipais vigentes, realizará Concurso Público na 
modalidade “Provas e Títulos”, regido de acordo com as Instruções Especiais, parte integrante deste 
Edital, para o provimento do Cargo Público Efetivo de ESPECIALISTA EM CONSTRUÇÃO CIVIL / 
INFRAESTRUTURA – ENGENHEIRO, descrito no Capítulo II deste Instrumento, os que vagarem ou que 
forem criados durante o    prazo de validade do Concurso Público em questão, bem como  para a formação 
de Cadastro de Reserva. O referido Cargo Público reger-se-á pelo Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Bauru (Lei Municipal nº 1.574/71 e alterações posteriores), pelo Regime Jurídico Único do 
Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.373/91 e alterações posteriores), pelo Regime 
Disciplinar do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.781/94 e alterações posteriores), 
pelo Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores da Secretaria Municipal de Administração 
(Lei Municipal nº 5.975/10 e alterações posteriores) e demais disposições legais aplicáveis aos Servidores 
Públicos Municipais.

INSTRUÇÕES ESPECIAIS

CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
1. O Concurso Público realizar-se-á sob a responsabilidade da Comissão Examinadora, composta por: 
Heitor Miranda Bottura, Adilson Renofio, Ana Cristina Maurício Ferreira, Beatriz Ortiz, Idomeu 
Alves de Oliveira Junior, Sandra Fiorelli de A. Penteado Simeão e sob a coordenação de Karina Osti e 
Sandra Marquezi Pirola Bezerra, sendo todos os membros nomeados através da Portaria nº 359/2015, 
obedecidas as normas deste Edital.
2. O Concurso destina-se ao preenchimento de vagas ora existentes e que vierem a surgir e é relativo 
ao cargo efetivo descrito no Capítulo II, obedecida a ordem classificatória, durante o prazo de validade 
previsto neste Edital.
3. Os candidatos aprovados que, não tendo sido contemplados pelo número de vagas previstas pelo 
Capítulo II, integrarão o Cadastro de Reserva, com expectativa de direito à nomeação dentro do prazo de 
validade do Concurso Público regulado pelo presente Edital e eventual prorrogação, em relação aos cargos 
remanescentes, aos que vagarem e aos que forem criados.
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4. Os candidatos que tomarem posse estarão subordinados ao Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Bauru (Lei Municipal nº 1.574/71 e alterações posteriores), ao Regime Jurídico Único do 
Servidor Público Municipal (Lei Municipal nº 3.373/91 e alterações posteriores), ao Regime Disciplinar 
do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.781/94 e alterações posteriores), Plano de 
Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores da Secretaria Municipal de Administração (Lei Municipal 
nº 5.975/10 e alterações posteriores) e demais disposições legais aplicáveis aos Servidores Públicos 
Municipais.
5. Os candidatos ao cargo do presente Concurso Público ficarão sujeitos à Jornada Básica de Trabalho 
prevista no Capítulo II deste Edital. 
6. O cargo, as vagas, a escolaridade/pré-requisito e os vencimentos estão estabelecidos no Capítulo II 
deste Edital.
7. A data, o local e horário de realização da Prova Objetiva serão divulgados no Edital de Convocação 
publicado no Diário Oficial do Município de Bauru em 05 (cinco) de maio de 2015.   
8. A data, o local e horário para a entrega de Títulos serão divulgados oportunamente no Diário Oficial do 
Município de Bauru.
9. A Descrição do Cargo consta no Anexo I deste Edital.
10. O Conteúdo Programático consta no Anexo II deste Edital.
11. A contratação será pelo Regime Estatutário.

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

Cargo Vaga(s) Escolaridade/
Pré-Requisito¹ Vencimentos² Benefícios³

Jorna
da Básica de 

Trabalho

Valor 
Inscrição

Especialista Em 
Construção Civil 
/ Infraestrutura – 
ENGENHEIRO

01

Conclusão do Ensino 
Superior em Engenharia 
Civil e Registro no 
Conselho Regional de 
Engenharia Arquitetura e 
Agronomia (CREA)

R$ 3.376,82 R$ 285,00
30 horas / 

sema
nais

R$ 30,00

Notas:
Vencimentos¹: Referência Salarial C1 / Grade dos Especialistas Técnicos 2 da Lei Municipal nº 5.975/10
Benefícios²: Vale Alimentação (R$ 285,00 Lei Municipal nº 5323/05 e Lei Municipal nº 6505/14)

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

a) ser brasileiro nato, naturalizado ou estrangeiro, nos termos do artigo 12 da 
Constituição Federal de 1.988, da Lei Federal nº 6.815/80 (Estatuto do Estrangeiro) 
e Decreto Federal nº 86.715/81;

a.1) o candidato estrangeiro deverá apresentar para a posse o Visto Permanente. 
b) ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos na data da posse;
c) estar em dia com as obrigações eleitorais;
d) estar em dia com os deveres do Serviço Militar, para os candidatos do sexo 
masculino;
e) não registrar antecedentes criminais, achando-se em pleno exercício de seus 
direitos civis e políticos;
f) possuir os requisitos necessários para exercer o cargo pleiteado, bem como os 
documentos comprobatórios da escolaridade/pré-requisitos constantes do Capítulo 
II (Diploma, Certificado ou Declaração de Conclusão do Ensino Superior em 
Engenharia Civil, devendo este ser emitido por estabelecimento de Ensino Oficial ou 
Particular, devidamente registrado no órgão competente (MEC), bem como Registro 
no CREA estando em dia com sua anuidade comprovando estar regular para o 
exercício da profissão) e os documentos necessários à investidura do cargo indicados 
no Capítulo XIV, Item 5 deste Edital;
g) gozar de boa saúde física e mental para o exercício das atribuições do cargo, 
devendo estas serem apuradas por perícia médica realizada por médico oficial.
h) residir no Município de Bauru/SP ou em localidade próxima, nos termos das Leis 
Municipais nº 3.781/94 (artigo 14, inciso XII) e 5.805/09.
i) não ter sido demitido ou exonerado do serviço público federal, estadual ou 
municipal, em consequência de processo administrativo ou a bem do serviço público, 
bem como não ter sido demitido por justa causa de emprego público de autarquia, 
fundação, empresa pública, ou sociedade de economia mista, instituída por órgãos da 
administração federal, estadual ou municipal;
j) conhecer e estar de acordo com as Instruções do Concurso.

2. O ato de nomeação será tornado sem efeito quando o candidato:
a) não tomar posse dentro do prazo legal;
b) deixar de comprovar qualquer um dos requisitos especificados anteriormente;
c) tiver sido demitido a bem do serviço público ou por justa causa, em quaisquer das 
esferas da Administração Pública; 
d) apresentar declarações falsas.

3. A comprovação do preenchimento das condições necessárias à investidura no cargo será feita através da 
entrega de seus documentos comprobatórios. 
4. O candidato nomeado que, na data da posse, não reunir todos os requisitos enumerados no Item 1 deste 
Capítulo perderá o direito à vaga, sem ter direito à restituição da Taxa de Inscrição ou de qualquer despesa 
decorrente de sua nomeação.

CAPÍTULO IV – DAS INSCRIÇÕES:
1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.
 1.1) Objetivando evitar ônus desnecessário, o candidato deverá orientar-se no sentido de recolher 

o valor da inscrição somente após tomar conhecimento de todos os procedimentos, requisitos e 
condições exigidos para o Concurso. 

2. As inscrições para o Concurso Público regulado neste Edital serão realizadas EXCLUSIVAMENTE 
pela internet, através do site www.bauru.sp.gov.br na ÁREA DE CONCURSOS das 0h (zero hora) do dia 
25 (vinte e cinco) de março de 2015 às 20h do dia 10 (dez) de abril de 2015, (horário de Brasília/DF), 
devendo o candidato adotar os seguintes procedimentos:
Observações: Por se tratar de um sistema informatizado de Concursos, o Candidato deve seguir todas 
as orientações destes previstas neste Capítulo, bem como arquivar seu usuário e senha para possibilitar 
posteriores consultas e/ou outras inscrições em outros concursos desta Prefeitura.
 2.1) Escolha do Cargo: Escolher o Cargo desejado em “Inscrições Abertas” e selecionar 

“Fazer Inscrição”.
 2.2) Cadastro: O candidato deverá efetuar seu acesso ao sistema (caso já possua usuário e senha 

cadastrados) ou cadastrar-se em “Cadastro do Candidato”, informando corretamente todos os 
dados solicitados, atentando-se para os dados OBRIGATÓRIOS.
2.3) Seleção do Cargo Desejado: Após preencher o cadastro, o candidato deverá optar pelo cargo 
para o qual pretende concorrer, sendo, no caso regulado pelo presente Edital: ESPECIALISTA 
EM CONSTRUÇÃO CIVIL / INFRAESTRUTURA – ENGENHEIRO e selecionar “Fazer 
Inscrição”.
2.4) Confirmação de Inscrição: Ler atentamente o “Formulário de Inscrição”, selecionar a 
opção de confirmação dos dados e após “Confirmar Inscrição”.
2.5) Recolhimento da Taxa de Inscrição - Impressão do Boleto Bancário e do Pré-
Comprovante de Inscrição: Após preencher o cadastro e escolher qual o cargo que pretende 
concorrer, o candidato deverá providenciar a impressão do Boleto Bancário no valor de R$ 
30,00 (trinta reais), importância esta referente à Taxa de Inscrição, não restituível sob qualquer 
hipótese, bem como do Pré-Comprovante de Inscrição.   

a) O Boleto Bancário impresso nos termos indicados no Item 2.5 poderá ser pago 
em qualquer agência bancária, até a data de seu vencimento. Não serão aceitos 
pagamentos em cheque, através de transferência, DOC, ordem de pagamento, 
condicionais e/ou extemporâneas ou por qualquer outra via que não a 
especificada neste Edital. Sendo verificado, a qualquer tempo, o recebimento de 
inscrição que não atenda a todos os requisitos fixados no presente Item, a mesma 
será cancelada. 
b) O candidato que efetuar o pagamento do Boleto Bancário referente a outro 
concurso que não o do cargo previsto neste edital não poderá utilizá-lo para 
efetivar a inscrição neste concurso, sendo obrigado a novo pagamento.

2.6) Efetivação da Inscrição: O candidato deverá acompanhar (mediante login e senha de 
acesso) durante os 05 (cinco) dias úteis subsequentes ao pagamento do Boleto Bancário 
tratado no Item 2.5, através da área de CONCURSOS do site www.bauru.sp.gov.br a efetivação 
de sua inscrição. A inscrição do candidato somente será válida após a sua Efetivação, nos 
termos indicados neste item. Caso não seja observada tal determinação, o candidato ficará 
impossibilitado de realizar a prova, não tendo direito a restituição dos valores recolhidos 
a título de Taxa de Inscrição.

a) O candidato deve obrigatoriamente imprimir o COMPROVANTE DE 
INSCRIÇÃO (com status PAGO ou ISENTO) após a efetivação e, para sua 
segurança, levar no dia da Prova.
b) Caso o candidato tenha efetuado o pagamento do Boleto Bancário nos termos 
indicados neste Capítulo e não tenha a confirmação de seu pagamento no site 
supracitado, este deverá entrar em contato com o Departamento de Recursos 
Humanos, através dos telefones (14) 3235-1081 ou (14) 3235-1207, das 08h às 18h.

3. O candidato deverá estar atento ao boleto que irá utilizar para pagamento de sua inscrição, pois caso 
o candidato efetue o pagamento de boleto referente à inscrição cancelada, o pagamento será inválido, 
impossibilitando sua participação no certame.

CAPÍTULO V – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA PROVA: 
1. Condições Especiais para Prestação da Prova: Os candidatos portadores de necessidades especiais 
temporárias ou permanentes, poderão  requerê-las, de forma justificada, no ato da inscrição, apresentando 
pedido detalhado das condições especiais de que necessita, como por exemplo: prova ampliada, auxílio 
para leitura da prova, sala de fácil acesso, ou outras condições as quais deverão estar claramente descritas 
no pedido.

1.1) A solicitação da Condição Especial para prestar a prova deverá vir acompanhada de Laudo 
Médico, no qual conste a Classificação Internacional de Doença – CID da doença que acomete 
o candidato, bem como a justificativa de necessidade da condição pleiteada pelo candidato. 
1.2) O Laudo Médico deverá ser enviado pelo correio com A.R. (Aviso de Recebimento) 
endereçado a Comissão Examinadora do referido concurso, para o Departamento de Recursos 
Humanos da Prefeitura Municipal de Bauru, localizado na Praça das Cerejeiras, n° 1-59, Vila 
Noemy, Bauru/SP, CEP: 17014-900, no período de 25 (vinte e cinco) de março de 2015 a 10 
(dez) de abril de 2015.
1.3) O atendimento às condições especiais pleiteadas ficará sujeito à análise da razoabilidade 
do solicitado.
1.4) As decisões sobre o requerimento de condição especial para prestação da prova, serão 
publicadas no Diário Oficial do Município em 18 (dezoito) de abril de 2015.
1.5) Contra a decisão que indeferir a solicitação de condição especial para prestação da prova 
caberá recurso, devidamente justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
tendo como termo inicial o 1° (primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário 
Oficial do Município disponível no site: www.bauru.sp.gov.br.  

CAPÍTULO VI – DA CANDIDATA LACTANTE:
1. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova, além de solicitar 
atendimento especial para tal fim, deverá apresentar pessoalmente ou através de e-mail os seguintes 
documentos:

1.1) Pessoalmente: A candidata lactante deverá apresentar na Prefeitura Municipal de Bauru – 
Departamento de Recursos Humanos, localizado na Praça das Cerejeiras, nº 1-59, Vila Noemy, 
CEP: 17014-900 – Bauru/SP, 2° andar, requerimento contendo seu nome completo, o número da 
Cédula de Identidade RG, o número do CPF, a nomenclatura do cargo que pretende concorrer, 
bem como seu número de inscrição, acompanhado de cópia da Certidão de Nascimento 
da criança,  bem como do documento de identificação do acompanhante adulto (Cédula de 
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Identidade RG),  até às 16h do dia  15 (quinze) de maio de 2015.
1.2) Através de e-mail: A candidata lactante deverá encaminhar cópia digitalizada da certidão 
de nascimento da criança, bem como o documento de identificação do acompanhante adulto 
digitalizado (Cédula de Identidade RG) para o e-mail: rh@bauru.sp.gov.br até às até às 16h do 
dia  15 (quinze) de maio de 2015. A candidata deverá informar seu nome completo, o número 
de sua Cédula de Identidade RG, o número do CPF, a nomenclatura do cargo que pretende 
concorrer, bem como seu número de inscrição. 

2. O acompanhante adulto ficará em sala reservada e será o responsável pela guarda da criança. 
3. A candidata que não levar 01 (um) acompanhante adulto não poderá permanecer com a criança no local 
de realização da prova.
4. Caso a criança ainda não tenha nascido até a data estabelecida no Item 1, a candidata deverá apresentar 
na data designada para realização da prova, cópia da Certidão de Nascimento da criança, bem como o 
documento de identificação do acompanhante. 
5. A Prefeitura Municipal de Bauru não disponibilizará, em hipótese alguma, acompanhante para guarda 
da criança.

CAPÍTULO VII – DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA:
1. Às pessoas com deficiência que pretendem fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas no inciso 
VIII do artigo 37 da Constituição Federal, na Lei Federal nº 7.853/89, no Decreto Federal nº 3.298/99, na 
Lei Complementar Estadual nº 683/92 e alterações posteriores, no Decreto Estadual nº 60.449/14 e na Lei 
Municipal nº 5.215/04 e Decreto Municipal nº 12.585/14, é assegurado o direito de inscrever-se 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 a serem preenchidas. 
3.  As frações decorrentes do cálculo do percentual de que trata o caput desse artigo só serão arredondadas 
para o número inteiro subsequente quando maiores ou iguais a 05 (cinco).  
4. O candidato com deficiência, antes de inscrever-se no presente Concurso deverá verificar se as atribuições 
do cargo são compatíveis com a sua deficiência. 
5. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no artigo 
4º do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, na Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça e na 
Lei Municipal nº 5.215/04.
6. As pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no artigo 40 do Decreto 
Federal nº 3.298/99, participarão do Concurso em igualdade de condições com os demais candidatos, no 
que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de 
aplicação das provas. 
7. O candidato com deficiência poderá requerer no ato da inscrição e na forma disciplinada pelo Capítulo 
V deste Edital, atendimento especial, para o dia de realização das provas, indicando as condições de que 
necessita, conforme previsto no artigo 40, §§ 1º e 2º, do Decreto nº 3.298/99 e alterações.
8. O candidato deverá declarar, no ato da inscrição tal condição, especificando-a no Formulário de 
Inscrição preenchido via internet nos termos indicados no Capítulo IV.

8.1) Para Efetivar sua Inscrição nos termos indicados no Capítulo IV, o candidato com 
deficiência deverá apresentar Laudo Médico (original ou cópia autenticada) expedido no prazo 
máximo de 12 (doze) meses antes do término do período designado para as inscrições, 
atestando a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código 
correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, a provável causa da deficiência 
que lhe acomete, se há sequelas que assegurem a adaptação de sua prova, informando ainda, o 
nome do candidato, seu documento de identidade (RG), número do CPF, conforme modelo do 
Anexo III. 

a) O Laudo Médico para os fins acima indicados deverá constar expressamente que a 
deficiência se enquadra na previsão do artigo 4º e seus incisos do Decreto nº 3.298/99 
e alterações posteriores. 

9. Os benefícios previstos nos parágrafos 1º e 2º do artigo 40 do Decreto Federal nº 3.298/99, deverão ser 
requeridos (Modelo: Anexo IV), por escrito e tal Requerimento deverá ser enviado pelo correio com A.R. 
(Aviso de Recebimento) endereçado a Comissão Examinadora do referido concurso, para o Departamento 
de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Bauru, localizado na Praça das Cerejeiras, n° 1-59, Vila 
Noemy, Bauru/SP, CEP: 17014-900, no período de 25 (vinte e cinco) de março a 10 (dez) de abril de 
2015.
10. Além do já determinado, o candidato com deficiência deverá declarar, quando da inscrição, se deseja 
concorrer às vagas reservadas aos candidatos com deficiência, no campo destinado para tal finalidade.
11. O candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme as instruções constantes neste 
Capítulo, não poderá impetrar recurso administrativo em favor de sua condição.
12. O candidato com deficiência, se classificado na forma estabelecida por este Edital, além de figurar na 
lista de classificação geral, terá seu nome constante da lista específica de deficientes. 
13. O candidato com deficiência aprovado no Concurso regulado por este Edital, quando convocado, 
deverá, munido de documento de identidade original, submeter-se à avaliação a ser realizada pelos médicos 
oficiais do Município de Bauru, objetivando verificar se a deficiência declarada se enquadra na previsão do 
artigo 4º, do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, assim como se há compatibilidade ou não da 
deficiência com as atribuições do Cargo a ser ocupado, nos termos dos artigos 37 e 43 da referida norma, 
observadas as seguintes disposições:

13.1) A avaliação de que trata este Item terá caráter terminativo.
13.2) 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.
13.3) O candidato com deficiência, que não comparecer para avaliação tratada neste Item, 
perderá o direito de gozo dos benefícios que lhe são cabíveis, passando a figurar somente na 
Lista Geral de Candidatos.
13.4) Verificada a incompatibilidade entre a deficiência e as atribuições do Cargo postulado, o 
candidato será eliminado do certame.
13.5) Será eliminado da lista de deficientes o candidato, cuja deficiência assinalada no Formulário 
de Inscrição não se fizer constatada na forma do artigo 4º e seus incisos do Decreto Federal nº 
3.298/99 e suas alterações, devendo o mesmo permanecer apenas na lista de classificação geral, 
caso obtenha a pontuação necessária para tanto.

14. As vagas reservadas que não forem providas por falta de candidatos com deficiência ou por reprovação 
no Concurso ou na perícia médica, esgotada a listagem especial, serão preenchidas pelos demais candidatos 
com estrita observância à ordem classificatória.

15. A não observância, pelo candidato, de qualquer das disposições deste Capítulo, implicará a perda do 
direito a ser nomeado para as vagas reservadas aos candidatos com deficiência.
16. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para o Concurso Público regulado por este Edital 
e não será devolvido ao candidato.
17. Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de 
restrição funcional, licença por motivo de saúde ou aposentadoria por invalidez.
18. As decisões sobre o requerimento de inscrição como deficiente serão publicadas no Diário Oficial do 
Município em 18 (dezoito) de abril de 2015.
19. Contra a decisão que indeferir a solicitação de inscrição como deficiente caberá recurso, devidamente 
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1° 
(primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial do Município disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br 

CAPÍTULO VIII – DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO:
1. De acordo com a Lei Municipal nº 4.385/99, alterada pela Lei Municipal nº 5.340/06, ficarão isentos do 
recolhimento da Taxa de Inscrição, os candidatos que comprovarem DOAÇÃO DE SANGUE no ano 
corrente, em hospitais públicos e/ou privados do Município de Bauru.
2. A isenção, tratada no Item 1 deste Capítulo deverá ser expressamente requerida no ato da inscrição 
efetuada nos termos indicados no Capítulo IV, ficando o candidato inteiramente responsável pelas 
informações prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo teor das afirmativas. 
3. Não será concedida a Isenção da Taxa de Inscrição tratada no Item 1 deste Capítulo aos que deixarem 
de requerê-la expressamente, omitirem informações e/ou torná-las inverídicas.
4. Para requerer a Isenção da Taxa de Inscrição nos termos do presente Capítulo, os candidatos deverão 
apresentar no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Bauru, localizado na Praça 
das Cerejeiras, nº 1-59, Vila Noemy, Bauru/SP, CEP: 17014-900, no período de 25 (vinte e cinco), 26 (vinte 
e seis), 27 (vinte e sete) e 30 (trinta)  de março de 2015 das 8h30min. às 17h, juntamente com a cópia 
do Pré-comprovante de inscrição, devidamente preenchido via internet nos termos indicados no Capítulo 
IV, documento hábil a comprovar doação de sangue, no corrente ano, em hospitais públicos e/ou privados 
do Município de Bauru/SP.
5. Será aceito o seguinte documento para fins de concessão da Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição: 
Declaração firmada em papel timbrado do hospital, contendo o nome completo e o número de identidade 
do doador, a data da doação, com assinatura, número do documento e carimbo do responsável do 
setor / área / departamento ou carteira de doação de sangue do corrente ano, com carimbo do setor 
responsável (original e cópia).
6. Os candidatos que optarem pela apresentação de cópia do comprovante de doação de sangue nos termos 
indicados no Item 5 deste Capítulo, deverão apresentar no local e período designados no Item 4, a via 
original de seu comprovante de doação para que seja providenciada sua regular autenticação.
7. Será indeferido o Requerimento de Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição que estiver preenchido 
incorretamente, que for encaminhado por outro meio que não o estabelecido no Item 4 deste Capítulo e 
que não observar os requisitos elencados no Item 5, também deste Capítulo.
8. As decisões sobre o requerimento de Isenção de Taxa de Inscrição serão publicadas no Diário Oficial do 
Município em 02 (dois) de abril de 2015. 
9. Contra a decisão que indeferir a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição caberá recurso, devidamente 
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1° 
(primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial do Município disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br
10. O candidato beneficiado com a Isenção da Taxa de Inscrição terá sua inscrição efetivada nos termos do 
Capítulo IV, Item 2.6.
11. Os candidatos que tiverem a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição indeferida e desejar inscrever-
se, normalmente, poderão fazê-lo, desde que recolham a Taxa de Inscrição nos termos indicados no 
Capítulo IV.

11.1) O Boleto Bancário para os optantes “Doadores” será gerado com o valor integral da 
Inscrição, permitindo aos candidatos efetuar o pagamento em caso de indeferimento da Isenção 
do pagamento da taxa de Inscrição pelos motivos expostos nos itens anteriores, observados o 
período de inscrição e os horários bancários de sua região.

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

Cargo Prova Nº Questões Peso Caráter Duração 
da Prova

Especialista Em 
Construção Civil 
/ Infraestrutura – 
ENGENHEIRO

Prova 
Objetiva

Conhecimentos Específicos 14

90 Eliminatório e 
Classificatório 03 horas

Informática - AUTOCAD 10
Língua Portuguesa 10

Matemática 08
Legislação 08

Análise de 
Títulos Apresentação de Títulos - 10 Classificatório -

2. O Concurso Público realizado para preenchimento do cargo de Especialista Em Construção Civil / 
Infraestrutura – ENGENHEIRO será composto por Prova Objetiva e Análise de Títulos, nos termos 
abaixo descritos:

2.1) 1ª Fase - Prova Objetiva: A Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, 
valendo 90 (noventa) pontos, prevista para realizar-se no dia 17 (dezessete) de maio de 2015, 
será composta por 50 (cinquenta) questões objetivas de múltipla escolha com 04 (quatro) 
alternativas cada uma, versando sobre os assuntos constantes no Conteúdo Programático do 
Anexo II, sendo considerada apenas 01 (uma) alternativa correta, e sua aplicação terá duração 
de 03 (três) horas, sendo aprovados nesta fase os candidatos que obtiverem no mínimo 60% 
(sessenta por cento) de aproveitamento.
2.2) 2ª Fase - Análise de Títulos: A Análise de Títulos, de caráter classificatório, valendo 10 
(dez) pontos, reger-se-á pelas regras a seguir expostas:

a) a Análise de Títulos terá caráter meramente classificatório e, portanto, não 
elimina do concurso os candidatos que não apresentarem Títulos;
b) todos os candidatos poderão apresentar os Títulos, porém somente serão pontuados 
os Títulos dos candidatos aprovados na Prova Objetiva;
c) a entrega dos Títulos é de responsabilidade dos candidatos e os mesmos deverão 
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ser entregues na data, local e horário, oportunamente publicados no Diário Oficial 
de Bauru.
d) será permitida a Entrega de Títulos por procuradores legalmente habilitados, 
mediante a apresentação de procuração, contendo poderes específicos para tanto, 
com firma reconhecida e apresentação de documento de identificação do Procurador;
e) no ato da entrega dos Títulos, o candidato ou seu procurador, preencherá 
Formulário próprio fornecido pelo Departamento de Recursos Humanos da 
Secretaria Municipal de Administração, no qual identificará a quantidade de 
Títulos apresentados;
f) o Formulário deverá ser assinado pelo candidato ou seu Procurador constituído, 
legal e especificamente, para a prática de tal ato e pelo responsável pela recepção 
dos Títulos;
g) as cópias dos Títulos a serem entregues deverão ser autenticadas em Cartório ou 
Cópias Reprográficas simples, acompanhadas dos originais;
h) após a entrega dos Títulos, não serão permitidas substituições ou complementações, 
em qualquer tempo;
i) os Títulos não serão recebidos fora da data, local e horário, oportunamente 
publicados no Diário Oficial de Bauru.
j) o recebimento dos Títulos é de responsabilidade do Departamento de Recursos 
Humanos da Secretaria Municipal de Administração e as respectivas avaliações 
são de responsabilidade da Comissão Examinadora nomeada através da Portaria nº 
359/2015. 
k) serão considerados e pontuados os Títulos, conforme quadro a seguir:

Títulos Comprovantes Valor 
Unitário

Valor 
Máximo

Doutorado

Declaração ou Certificado de 
conclusão de curso de pós-
graduação em nível de Doutorado, 
na área de engenharia civil, 
devidamente registrado no órgão 
competente.

4,5 pontos 4,5 pontos

Mestrado

Declaração ou Certificado de 
conclusão de curso de pós-
graduação em nível de Mestrado, 
na área de engenharia civil, 
devidamente registrado no órgão 
competente.

3,5 pontos 3,5 pontos

Especialização

Declaração, Certificado ou 
Diploma, de conclusão de curso 
de especialização em nível de pós 
graduação lato sensu, com carga 
horária mínima de 360 horas-
aula na área de engenharia civil, 
devidamente registrado no órgão 
competente.

2,0 pontos 2,0 pontos

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

CAPÍTULO X – DA REALIZAÇÃO DA PROVA:
1. A data, local e horário para realização da 1ª Fase - Prova Objetiva serão publicados no Edital de 
Convocação no Diário Oficial do Município de Bauru, em 05 (cinco) de maio de 2015.   
2. Os Títulos deverão ser entregues na data, local e horário, publicados oportunamente no Diário 
Oficial do Município de Bauru.
3. Só será permitida a participação do candidato na Prova Objetiva, na respectiva data, local e horário 
constantes do Edital de Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru.
4. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações na imprensa oficial, não 
podendo alegar desconhecimento ou justificar sua ausência ou atraso na realização da Prova Objetiva.
5. O candidato deverá comparecer ao local designado para realização da Prova Objetiva, com antecedência 
mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para seu início, munido do seguinte documento: 
Original da Cédula Oficial de Identidade RG, ou Carteira Expedida por Órgão de Classe que tenha 
força de documento de identificação, Carteira de Trabalho, ou qualquer outro documento com foto 
reconhecido por lei. Não serão aceitas cópias, ainda que autenticadas.

5.1) Para sua segurança, o candidato deverá levar no dia da Prova o Comprovante de 
Inscrição. 

6. Os documentos deverão estar em perfeitas condições e com fotos atuais, de forma a permitirem com 
clareza a identificação do candidato.
7. O não comparecimento na Prova Objetiva, qualquer que seja o motivo, caracterizará a desistência 
do candidato e resultará na sua automática eliminação. Não será concedida, em nenhuma hipótese, uma 
segunda chamada de prova.
8. O candidato não poderá ausentar-se da sala em que será aplicada a prova, sem o acompanhamento de 
um fiscal.
9. O horário de início da prova será definido em cada sala, após os devidos esclarecimentos sobre sua 
aplicação.
10. Durante a realização da Prova Objetiva, o candidato somente poderá retirar-se da sala depois de 
transcorrida 01 (uma) hora do início da aplicação da prova.

11. Durante a realização da Prova, não será permitida nenhuma espécie de consulta ou comunicação entre os 
candidatos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações, calculadoras, 
celulares, relógio digital ou qualquer outro meio eletrônico. 
12. Ao ingressar na sala para realização da prova, todos os candidatos deverão lacrar os seus pertences 
em saco plástico fornecido pela organização deste Concurso Público, desligando todos os equipamentos 
eletrônicos (celulares, relógios digitais, etc.), uma vez que, se os mesmos emitirem qualquer tipo de sinal 
sonoro, o candidato será eliminado do certame. 
  12.1) O candidato que não atender tal determinação poderá ser eliminado do certame. 
  12.2) Sugere-se aos candidatos, antes de lacrar seus pertences que verifiquem se estão portando 

todos os itens necessários à execução da prova (óculos, caneta esferográfica, lápis, etc.).
  12.3) O saco plástico tratado no Item 12 só poderá ser violado após a saída do candidato do local 

estabelecido para realização da prova.

CAPÍTULO XI – DO JULGAMENTO DA PROVA E DA SUA CLASSIFICAÇÃO:
1. A 1ª Fase - Prova Objetiva aplicada aos candidatos ao cargo de Especialista em Construção Civil 
/ Infraestrutura – ENGENHEIRO terá caráter eliminatório e classificatório, atribuindo-se 1,80 (um 
ponto e oitenta décimos) a cada questão correta. Será considerado aprovado nesta fase aquele que obtiver, 
no mínimo, 60% (sessenta por cento) de aproveitamento.
2. A 2ª Fase – Análise de Títulos aplicada aos candidatos ao cargo de Especialista em Construção Civil 
/ Infraestrutura – ENGENHEIRO terá caráter Classificatório. A nota final corresponderá a soma do 
número de acertos do candidato na Prova Objetiva e a pontuação obtida na Análise de Títulos.
3. As questões que tiverem respostas rasuradas ou em duplicidades serão anuladas.
4. Os candidatos que fizerem algum tipo de rasura ou 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.
5. Os resultados tanto da Prova Objetiva, quanto da Análise de Títulos, serão publicados oportunamente 
no Diário Oficial de Bauru.
6. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar as publicações de todos os atos, editais 
e comunicados referentes a este Concurso, devendo ainda manter atualizado seu endereço para 
correspondência e demais dados, no cadastro efetuado pelo mesmo, na área de concursos do site: www.
bauru.sp.gov.br, inclusive após divulgação do resultado final.
7. Da divulgação dos Resultados constarão apenas os candidatos aprovados para o cargo para o qual se 
inscreveu.
8. Os candidatos aprovados no presente Concurso serão classificados em ordem decrescente de pontuação e 
a posse será feita obedecendo-se rigorosamente à ordem de classificação e as necessidades da Administração 
Pública, de acordo com sua conveniência e oportunidade.
9. Em caso de empate na nota final do concurso, terá preferência o candidato que, na seguinte ordem: 

a) tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, até o último dia de inscrição 
neste concurso, conforme prescrito pelo artigo 27, parágrafo único, da Lei nº 10.741, 
de 1º de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso);
b) obtiver maior número de acertos nas questões de Conhecimentos Específicos da 
Prova Objetiva; 
c) obtiver maior número de acertos nas questões de AUTOCAD da Prova Objetiva;
d) obtiver maior número de pontos obtidos na Análise de Títulos; 
e) tiver maior idade entre os candidatos.

CAPÍTULO XII – DOS RECURSOS:
1. Sob pena de não conhecimento, os recursos referentes à qualquer ato público do concurso regulado por 
este Edital, deverão ser endereçados à Comissão Examinadora e interpostos no prazo de até 05 (cinco) 
dias úteis após a ocorrência do evento que lhes der causa, tendo como termo inicial o 1º (primeiro) dia 
útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru e no site www.bauru.sp.gov.br (modelo anexo 
V).

1.1) O candidato Recorrente deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito, restando 
explícito o seu requerimento (exemplos: anulação, alteração de gabarito, etc.). 

2. Admitir-se-á um único recurso por candidato para cada ato público desde concurso, devidamente 
fundamentado, sendo desconsiderado recurso de igual teor e pedidos genéricos.
3. Os recursos deverão ser entregues pelo candidato ou por seu procurador, em 02 (duas) vias (original e 
cópia), no Protocolo da Secretaria Municipal da Administração. Não serão aceitos recursos interpostos 
por fax-símile, telegrama, internet ou por qualquer outro meio que não esteja especificado neste Edital.
4. Somente serão apreciados os recursos interpostos dentro do prazo indicado no Item 1 deste Capítulo.
5. São requisitos necessários à admissibilidade dos Recursos Administrativos interpostos em face do 
Concurso Público regulado pelo presente edital:

a) endereçamento à Comissão Examinadora do certame;
b) indicação do cargo para o qual o concorreu o Recorrente;
c) indicação da numeração do Edital regulamentador do Concurso Público do qual o 
Recorrente participou e deseja esclarecimentos;
d) qualificação completa do candidato Recorrente (nome completo, RG, CPF, 
endereço residencial e telefone (s) para contato);
e) indicação de seu número de inscrição;
f) estar devidamente assinado pelo candidato Recorrente.

6. As decisões dos recursos serão publicadas no Diário Oficial de Bauru.
7. O gabarito publicado poderá ser alterado em função dos recursos interpostos e a prova será corrigida de 
acordo com o gabarito final divulgado após decisão de tais recursos. 
8. Os pontos relativos às questões eventualmente anuladas serão atribuídos à todos os candidatos constantes 
na lista de presença assinada na data em que for aplicada a prova.
9. Em caso de republicação de gabarito, caberá Recurso Administrativo apenas das questões eventualmente 
alteradas, observando-se o prazo preconizado pelo Item 1 deste Capítulo.
10. Não caberá interposição de Recurso requerendo a reconsideração de Recurso indeferido interposto 
anteriormente. 
11. Serão preliminarmente indeferidos os recursos:
 a) cujo teor desrespeite a Comissão Examinadora;
 b) que esteja em desacordo com as especificações contidas neste Capítulo;
 c) sem fundamentação ou com fundamentação inconsistente ou incoerente;
 d) que não esteja explícito o requerimento do candidato Recorrente.
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12. Os recursos interpostos que não preencherem os requisitos necessários à sua admissibilidade nos termos 
preconizados neste Capítulo serão recebidos como Direito de Petição, conforme prescrito pela Constituição 
Federal de 1988.
13. Após a publicação do gabarito, a prova será disponibilizada no site da Prefeitura Municipal de Bauru 
(www.bauru.sp.gov.br). 
14. Após efetuadas as correções, o Cartão Resposta (gabarito) do candidato será disponibilizado no site 
da Prefeitura Municipal de Bauru (www.bauru.sp.gov.br) – PORTAL DO CANDIDATO, podendo este 
ser visualizado até a publicação da Homologação do Concurso Público tratado neste edital, nos termos 
prescritos no Capítulo XIII. 

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

CAPÍTULO XIV – DO PROVIMENTO DO CARGO:
1. O provimento do Cargo obedecerá à ordem de classificação.
2. A nomeação será feita através do Diário Oficial de Bauru, que estabelecerá data, local e horário para 
apresentação do candidato aprovado.
3. Perderá os direitos decorrentes do Concurso o candidato que:

a) não comparecer no prazo disciplinado por lei para a posse (artigo 40 da Lei 
Municipal nº 1.574/71);
b) não aceitar as condições estabelecidas para exercício do cargo, pela Prefeitura 
Municipal de Bauru;
c) recusar a nomeação (será excluído do cadastro, sendo o fato formalizado em 
Termo de Desistência);
d) não comprovar a escolaridade/pré-requisitos estabelecidos no presente Edital;
e) for considerado inapto pela Perícia Médica para as atribuições do cargo para qual 
concorreu. 

4. O candidato, após sua nomeação no Diário Oficial do Município de Bauru, terá para posse prazo de 30 
(trinta) dias, prorrogáveis por mais 30 (trinta) dias, nos termos prescritos pela Lei Municipal nº 1.574/71. 
5. A posse do candidato nomeado ficará condicionada: 

a) a comprovação da idade mínima de 18 (dezoito) anos, mediante apresentação da 
Certidão de Nascimento/Certidão de Casamento atualizada;
b) a apresentação da Cédula de Identidade RG expedida no estado em que residir na 
data da nomeação;
c) se estrangeiro, a comprovação de sua regularidade no país, mediante apresentação 
do Visto Permanente e a parecer jurídico sobre a possibilidade de ocupar ou não o 
cargo;
d) a comprovação de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da 
Fazenda (CPF), acompanhado de comprovante de sua Situação Cadastral;
e) a apresentação de Comprovante de Residência emitido nos últimos 90 (noventa) 
dias. Caso o candidato não possua comprovante de residência em seu nome, deverá 
apresentar declaração do responsável pelo imóvel onde reside; 
f) a apresentação de Termo de Responsabilidade, declarando não ter sido demitido(a) 
ou exonerado(a) do serviço público municipal, estadual ou federal;

 g) apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS; 
 h) apresentação de inscrição no Programa de Integração Social – PIS e/ou no 

Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP);
i) apresentação de Certidão de Casamento atualizada ou Escritura Pública de União 
Estável atualizada; 
j) a prova de quitação com as obrigações eleitorais, mediante apresentação do Título 
Eleitoral acompanhado do comprovante de votação na última eleição;

 k) quando do sexo masculino, a prova de quitação com as obrigações militares, 
mediante apresentação do Certificado de Reservista ou Carta Patente; 
l) a apresentação dos documentos que comprovem a escolaridade/pré-requisitos 
exigidos para investidura no cargo, bem como de outros documentos julgados 
necessários (conforme indicado no Capítulo III, Item f deste edital);

 m) a comprovação de registro no Conselho Regional da categoria, acompanhada 
do comprovante de regularidade de pagamento da respectiva anuidade, quando 
existente; 
n) a comprovação de não registrar antecedentes criminais, mediante apresentação de:

n.1) certidão negativa dos distribuidores criminais dos lugares em que tenha 
residido nos últimos 05 (cinco) anos, da Justiça Federal e Estadual, devendo 
esta(s) ter(em) sido expedida(s) nos últimos 180 (cento e oitenta) dias.
n.2) certidão negativa de antecedentes criminais da Polícia Federal e da 
Polícia dos Estados onde tenha residido nos últimos 05 (cinco) anos, devendo 
estas terem sido expedidas a no máximo 90 (noventa) dias. 

 o) à avaliação psicológica, para avaliação de sua saúde mental;
p) à perícia médica, para avaliação de sua saúde física e mental, de caráter 
eliminatório.

6. Para posse não serão aceitas fotocópias não autenticadas. 

CAPÍTULO XV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
1. A inexatidão das afirmativas, irregularidades de documentos ou outras ocorrências constatadas no 
decorrer do processo, ainda que verificadas posteriormente a aplicação das provas, acarretarão a perda dos 
direitos decorrentes do Concurso Público.
2. O prazo de validade do presente Concurso Público será de 02 (dois) anos, a contar da data de sua 
Homologação, podendo ser prorrogado por igual período, de acordo com a necessidade da Administração 
Pública.
3. Os atos relativos ao Concurso Público serão publicados no Diário Oficial de Bauru que estará disponível 
na Internet pelo endereço: www.bauru.sp.gov.br e no Departamento de Recursos Humanos, no endereço 
indicado no Item 1.2 do Capítulo V, não se aceitando justificativas para o desconhecimento dos prazos 
neles assinalados. 
4. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria nº 359/2015.

ANEXO I
DESCRIÇÃO DO CARGO

ESPECIALISTA EM CONSTRUÇÃO CIVIL / INFRAESTRUTURA – ENGENHEIRO
Projetar e desenvolver projetos técnicos executivos na área de engenharia civil. Realizar levantamentos 
técnicos. Estudar a viabilidade técnica e econômica do empreendimento. Definir metodologia de execução. 
Desenvolver projetos solicitados. Revisar e aprovar projetos particulares ou públicos de acordo com 
o Código de Obras e demais legislações de Uso e Ocupação do Solo. Projetar e desenvolver projetos 
executivos de estrutura de concreto, metálicas, hidráulicas, drenagem urbana, prevenção e combate à 
incêndios e instalação de gás (GLP). Analisar projetos elétricos e de sistema de proteção de descargas 
atmosféricas (SPDA). Quantificar materiais, elaborar composição de preços, orçamentos e cronogramas 
físico-financeiros (em programas de informática). Elaborar memoriais técnicos para especificar e 
normatizar as execuções de obras civis. Elaborar roteiros de áreas para desapropriação e permuta. 
Realizar visitas e vistorias técnicas e elaborar laudos. Realizar avaliações em estrutura física de prédios 
e acessibilidade. Avaliar projetos de prédios públicos ou particulares que necessitam de adaptação às 
normas de acessibilidade (ABNT). Acompanhar e fiscalizar andamento das obras. Periciar projetos e obras. 
Receber informações sobre a obra/reforma a ser vistoriada. Analisar planta da obra/reforma. Solicitar 
viatura para ir até o local. Fiscalizar se a obra/reforma da planta está compatível com a realidade. Averiguar 
qualidade da obra. Notificar órgãos responsáveis quando a obra não estiver de acordo com os padrões ou 
apresentar alguma irregularidade. Fiscalizar se as solicitações feitas foram atendidas. Acompanhar prazos e 
cronogramas das obras. Coordenar execução e manutenção de obras. Selecionar equipamentos e materiais. 
Estabelecer e controlar cronograma. Fiscalizar e realizar ajustes nas obras. Otimizar processos construtivos. 
Verificar serviços executados. Realizar inspeção preventiva e corretiva. Gerenciar suprimento de materiais. 
Supervisionar segurança da obra. Analisar planta e informar demais profissionais das tarefas a serem 
realizadas. Coordenar e organizar aspectos diversos na construção. Fiscalizar e informar profissionais 
sobre o uso adequado dos equipamentos e materiais utilizados. Analisar se os profissionais estão utilizando 
equipamentos de segurança. Elaborar documentação técnica. Elaborar procedimentos e especificações 
técnicas. Emitir parecer técnico. Elaborar relatórios e laudos. Realizar notificações. Propor protocolos, 
treinamentos e adequações na legislação. Planejar, organizar, ministrar cursos, seminários e palestras. 
Analisar projetos, contratos, convênios e propostas técnicas. Representar a Secretaria a qual pertencer em 
Comitês e Conselhos.

ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

PROVA OBJETIVA:

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
1. Orçamento e Planejamento de Obras. 
2. Engenharia de Avaliações. 
3. Projeto de Estradas. 
4. Estruturas de Concreto Armado. 
5. Mecânica dos Solos. 
6. Estruturas de Fundações. 
7. Patologia em Edifícios. 
8. Prática da Construção Civil. 
9. Análise Estrutural – Estática. 
10. Resistência dos Materiais. 
11. Instalações Hidráulicas. 
12. Instalações Elétricas. 
13. Estruturas Metálicas e de Madeira. 
14. Pavimentação. 
15. Qualidade na Indústria da Construção Civil. 
16. Materiais de Construção Civil. 
17. Drenagem de Águas Pluviais.
18. Desempenho de Edificações de até Cinco Pavimentos.
19. Acessibilidade Urbana.

INFORMÁTICA – AUTOCAD
1. Interface do AutoCAD
2. Comandos de desenho
3. Inserção de pontos por coordenadas
4. Comandos de precisão
5. Seleção de objetos
6. Visualização do desenho
7. Comandos de modificação
8. Dimensionamento
9. Propriedades dos objetos

LÍNGUA PORTUGUESA
1. Interpretação de texto – gêneros textuais literários e não literários;
2. Emprego de Vocabulário;
3. Pontuação;
4. Regras de Acentuação Gráfica;
5. Crase;
6. Morfologia (classes de palavras): substantivo, adjetivo, artigo, pronome, verbo, advérbio, preposição, 
conjunção, interjeição e numeral;
7. Sintaxe (estudo do sujeito, predicado, verbos transitivos, verbos intransitivos, objeto direto, objeto 
indireto);
8. Concordância nominal e verbal;
9. Regência Verbal e Nominal;
10. Período Simples e Período Composto.
OBS. Serão exigidos conhecimentos relativos à nova ortografia.

MATEMÁTICA
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1. Matrizes, Determinantes, Sistemas Lineares. 
2. Vetores: conceitos básicos, operações (adição, subtração, multiplicação por número real, produto 
escalar, produto vetorial, produto misto). 
3. Derivadas de funções de uma variável e aplicações. 
4. Diferencial e Integral indefinida e definida, com aplicação de métodos de integração no cálculo de áreas 
e volumes de sólidos de revolução. 
5. Estatística básica: medidas de tendência central e dispersão, interpretação de gráficos.
LEGISLAÇÃO 
1. Lei Municipal nº 1574, de maio de 1971. Disponível em:  
http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos/arquivos_site/sec_administracao/lei_1574-71_estatuto.pdf 
2. Lei Municipal nº 3373, de 29 de julho de 1991. Disponível em:  
http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos/arquivos_site/sec_administracao/lei_3373_regime.pdf 
3. Lei Municipal nº 5975, de 01 de outubro de 2010 (PCCS da Administração). Disponível em:  
http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/leis/lei5975.pdf

ANEXO III
RELATÓRIO MÉDICO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

Atesto que o(a) Sr(a)(ta). ______________________________________________, portador(a) do número 
de RG _____________________ e do CPF ________________, é pessoa com deficiência, segundo o 
conceito e critérios expressos no artigo 4º, do Decreto n. 3298 de 20.12.1999, com redação dada pelo 
artigo 70, do Decreto n. 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
Al2 - 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):
B1 - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica
B2 - a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica
B3 - os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 
60°
B4 - ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores
B5 - visão monocular (Súmula n. 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:___________________________________________________________

ANEXO IV
MODELO DE REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

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

Bauru/SP, _____ de __________ de 2015.
__________ (Assinatura do Candidato)__________

(Nome Completo do Candidato)

ANEXO V
MODELO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

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

Diante do exposto REQUER-SE (citar os requerimentos do candidato Recorrente).
Termos em que,

  Pede e Espera Deferimento.
                  Bauru/SP, _____ de __________ de 2015.
             __________ (Assinatura do Candidato)__________
                   (Nome Completo do Candidato)
                                 (Telefones para Contato)

ANEXO VI
CRONOGRAMA

Datas Eventos
03/03/2015 1ª Publicação Diário Oficial de Bauru
12/03/2015 2ª Publicação Diário Oficial de Bauru
21/03/2015 3ª Publicação Diário Oficial de Bauru
25/03/2015 Abertura Inscrições
10/04/2015 Encerramento Inscrições
05/05/2015 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva
07/05/2015 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva
09/05/2015 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva
17/05/2015 Previsão da Realização Prova Objetiva
19/05/2015 Previsão de Divulgação do Gabarito

Bauru/SP, 03 de março de 2015.
 LUIZ CÉLIO BUCCERONI

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EDITAL Nº 02/2015
ABERTURA DE INSCRIÇÕES

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, através da Secretaria Municipal da Administração, por 
determinação do Sr. Prefeito, faz saber que, com base no inciso II do artigo 37 da Constituição Federal, 
na Lei Orgânica do Município de Bauru e nas Leis Municipais vigentes, realizará Concurso Público na 
modalidade “Provas e Títulos”, regido de acordo com as Instruções Especiais, parte integrante deste 
Edital, para o provimento do Cargo Público Efetivo de ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO  
– PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ESPECIAL, descrito no Capítulo II deste 
Instrumento. O referido Cargo Público reger-se-á pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Município 
de Bauru (Lei Municipal nº 1.574/71 e alterações posteriores), pelo Regime Jurídico Único do Servidor 
Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.373/91 e alterações posteriores), pelo Regime Disciplinar 
do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.781/94 e alterações posteriores), pelo Plano 
de Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores de Secretaria Municipal da Educação (Lei Municipal 
nº 5.999/10 e alterações posteriores), Estatuto do Magistério Municipal, Legislação Nacional que rege a 
Educação Básica e demais disposições legais aplicáveis aos Servidores Públicos Municipais.

INSTRUÇÕES ESPECIAIS
CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
1. O Concurso Público realizar-se-á sob a responsabilidade da Comissão Examinadora, composta por: 
Eliana Marques Zanata, Salete Regiane Monteiro Afonso, Andrea Belli Floriano, Judite Della Torre 
Jayme, Elaine Cristina Gomes de Moraes e Claudio Moreira e sob a coordenação de Mariana Félix 
Bueno Belone e Walquiria Colla de Abreu Bastos, sendo todos os membros nomeados através da 
Portaria nº 360/2015, obedecidas as normas deste Edital.
2. O Concurso destina-se ao preenchimento de cadastro de reserva relativo ao cargo efetivo descrito no 
Capítulo II, obedecida a ordem classificatória, durante o prazo de validade previsto neste Edital.
3. Os candidatos aprovados integrarão o Cadastro de Reserva, com expectativa de direito à nomeação 
dentro do prazo de validade do Concurso Público regulado pelo presente Edital e eventual prorrogação, em 
relação aos cargos remanescentes, aos que vagarem e aos que forem criados.
4. Os candidatos que tomarem posse estarão subordinados ao Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Bauru (Lei Municipal nº 1.574/71 e alterações posteriores), ao Regime Jurídico Único do 
Servidor Público Municipal (Lei Municipal nº 3.373/91 e alterações posteriores), ao Regime Disciplinar 
do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.781/94 e alterações posteriores), ao Plano 
de Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores da Secretaria Municipal de Educação (Lei Municipal 
nº 5.999/10 e alterações posteriores), Estatuto do Magistério Municipal, Legislação Nacional que rege a 
Educação Básica e demais legislações inerentes aos Servidores Públicos Municipais. 
5. Os candidatos ao cargo do presente Concurso Público ficarão sujeitos à Jornada Básica de Trabalho 
prevista no Capítulo II deste Edital. 
6. O cargo, as vagas, a escolaridade/pré-requisito e os vencimentos estão estabelecidos no Capítulo II 
deste Edital.
7. A data, o local e horário de realização da Prova Objetiva serão divulgados no Edital de Convocação 
publicado no Diário Oficial do Município de Bauru em 05 (cinco) de maio de 2015.   
8. A data, o local e horário para a entrega de Títulos serão divulgados oportunamente no Diário Oficial do 
Município de Bauru.
9. A Descrição do Cargo consta no Anexo I deste Edital.
10. O Conteúdo Programático consta no Anexo II deste Edital.
11. A contratação será pelo Regime Estatutário.
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CAPÍTULO II – DO CARGO, DA(S) VAGA(S), DA ESCOLARIDADE/PRÉ-REQUISITO, DOS 
VENCIMENTOS, DOS BENEFÍCIOS, DA JORNADA DE TRABALHO E DO VALOR DAS 
INSCRIÇÕES:

Cargo Vaga(s) Escolaridade/
Pré-Requisito¹ Vencimentos² Benefícios³

Jorna
da Básica 

de Trabalho

Valor 
Inscrição

Especialista em Educação 
Adjunto – PROFESSOR 
SUBSTITUTO DE 
EDUCAÇÃO BÁSICA – 
ESPECIAL

CR

Conclusão de 
Curso Superior na 
Área Específica R$ 1.215,34

R$ 285,00 
+ Vale 

Transporte

20 horas / 
semanais R$ 30,00

Notas:
Escolaridade/Pré-Requisito¹: 1.Conclusão do curso de Licenciatura Plena em Pedagogia com Habilitação 
em Educação Especial nas Áreas das Deficiências (Auditiva, Física, Intelectual, Visual); ou
2. Conclusão do curso de Licenciatura Plena em Pedagogia com Especialização (Lato Sensu, carga 
horária mínima de 360 horas) em Educação Especial/Inclusiva ou nas áreas das Deficiências – Público 
Alvo da Educação Especial (Deficiências Auditiva, Física, Intelectual, Visual, Transtornos Globais do 
Desenvolvimento e Altas Habilidades/Superdotação) ou em Atendimento Educacional Especializado – 
AEE; ou
3. Conclusão do Curso Normal Superior com Habilitação em Educação Especial nas Áreas das Deficiências 
(Auditiva, Física, Intelectual, Visual); ou
4. Conclusão do Curso Normal Superior com Especialização (Lato Sensu, carga horária mínima de 360 
horas) em Educação Especial/Inclusiva ou nas áreas das Deficiências – Público Alvo da Educação Especial 
(Deficiências Auditiva, Física, Intelectual, Visual, Transtornos Globais do Desenvolvimento e Altas 
Habilidades/Superdotação) ou em Atendimento Educacional Especializado – AEE; ou
5. Conclusão do curso de Licenciatura Plena Em Educação Especial.
Vencimentos²: Referência Salarial C1 / Grade dos Especialistas em Educação Adjunto (Lei Municipal n° 
5.999/10).
Benefícios³: Vale Alimentação (R$ 285,00 - Lei Municipal nº 5323/05 e Lei Municipal nº 6505/14) + Vale 
transporte (Decreto Municipal nº 11.637/11 e Decreto Municipal nº 12.449/14).

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

a) ser brasileiro nato, naturalizado ou estrangeiro, nos termos do artigo 12 da 
Constituição Federal de 1.988, da Lei Federal nº 6.815/80 (Estatuto do Estrangeiro) 
e Decreto Federal nº 86.715/81;

a.1) o candidato estrangeiro deverá apresentar para a posse o Visto Permanente. 
b) ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos na data da posse;
c) estar em dia com as obrigações eleitorais;
d) estar em dia com os deveres do Serviço Militar, para os candidatos do sexo 
masculino;
e) não registrar antecedentes criminais, achando-se em pleno exercício de seus 
direitos civis e políticos;
f) possuir os requisitos necessários para exercer o cargo pleiteado, bem como os 
documentos comprobatórios da escolaridade/pré-requisitos constantes do Capítulo 
II (Diploma, Certificado ou Declaração de Conclusão de: Curso de Licenciatura 
Plena em Pedagogia com Habilitação em Educação Especial nas Áreas das 
Deficiências (Auditiva, Física, Intelectual, Visual); ou Curso de Licenciatura Plena 
em Pedagogia com Especialização (Lato Sensu, carga horária mínima de 360 horas) 
em Educação Especial/Inclusiva ou nas áreas das Deficiências – Público Alvo da 
Educação Especial (Deficiências Auditiva, Física, Intelectual, Visual, Transtornos 
Globais do Desenvolvimento e Altas Habilidades/Superdotação) ou em Atendimento 
Educacional Especializado – AEE; ou Curso Normal Superior com Habilitação em 
Educação Especial nas Áreas das Deficiências (Auditiva, Física, Intelectual, Visual); 
ou Curso Normal Superior com Especialização (Lato Sensu, carga horária mínima de 
360 horas) em Educação Especial/Inclusiva ou nas áreas das Deficiências – Público 
Alvo da Educação Especial (Deficiências Auditiva, Física, Intelectual, Visual, 
Transtornos Globais do Desenvolvimento e Altas Habilidades/Superdotação) ou em 
Atendimento Educacional Especializado – AEE; ou Curso de Licenciatura Plena 
Em Educação Especial), devendo este ser emitido por estabelecimento de Ensino 
Oficial ou Particular, devidamente registrado no órgão competente) e os documentos 
necessários à investidura do cargo indicados no Capítulo XIV, Item 5 deste Edital;  
g) gozar de boa saúde física e mental para o exercício das atribuições do cargo, 
devendo estas serem apuradas por perícia médica realizada por médico oficial.
h) residir no Município de Bauru/SP ou em localidade próxima, nos termos das Leis 
Municipais nº 3.781/94 (artigo 14, inciso XII) e 5.805/09.
i) não ter sido demitido ou exonerado do serviço público federal, estadual ou 
municipal, em consequência de processo administrativo ou a bem do serviço público, 
bem como não ter sido demitido por justa causa de emprego público de autarquia, 
fundação, empresa pública, ou sociedade de economia mista, instituída por órgãos da 
administração federal, estadual ou municipal;
j) conhecer e estar de acordo com as Instruções do Concurso.

2. O ato de nomeação será tornado sem efeito quando o candidato:
a) não tomar posse dentro do prazo legal;
b) deixar de comprovar qualquer um dos requisitos especificados anteriormente;
c) tiver sido demitido a bem do serviço público ou por justa causa, em quaisquer das 
esferas da Administração Pública; 
d) apresentar declarações falsas.

3. A comprovação do preenchimento das condições necessárias à investidura no cargo será feita através da 
entrega de seus documentos comprobatórios. 
4. O candidato nomeado que, na data da posse, não reunir todos os requisitos enumerados no Item 1 deste 

Capítulo perderá o direito à vaga, sem ter direito à restituição da Taxa de Inscrição ou de qualquer despesa 
decorrente de sua nomeação.

CAPÍTULO IV – DAS INSCRIÇÕES:
1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.
 1.1) Objetivando evitar ônus desnecessário, o candidato deverá orientar-se no sentido de recolher 

o valor da inscrição somente após tomar conhecimento de todos os procedimentos, requisitos e 
condições exigidos para o Concurso. 

2. As inscrições para o Concurso Público regulado neste Edital serão realizadas EXCLUSIVAMENTE 
pela internet, através do site www.bauru.sp.gov.br na ÁREA DE CONCURSOS das 0h (zero hora) do dia 
25 (vinte e cinco) de março de 2015 às 20h do dia 10 (dez) de abril de 2015, (horário de Brasília/DF), 
devendo o candidato adotar os seguintes procedimentos:
Observações: Por se tratar de um sistema informatizado de Concursos, o Candidato deve seguir todas 
as orientações destes previstas neste Capítulo, bem como arquivar seu usuário e senha para possibilitar 
posteriores consultas e/ou outras inscrições em outros concursos desta Prefeitura.
 2.1) Escolha do Cargo: Escolher o Cargo desejado em “Inscrições Abertas” e selecionar 

“Fazer Inscrição”.
 2.2) Cadastro: O candidato deverá efetuar seu acesso ao sistema (caso já possua usuário e senha 

cadastrados) ou cadastrar-se em “Cadastro do Candidato”, informando corretamente todos os 
dados solicitados, atentando-se para os dados OBRIGATÓRIOS.
2.3) Seleção do Cargo Desejado: Após preencher o cadastro, o candidato deverá optar pelo cargo 
para o qual pretende concorrer, sendo, no caso regulado pelo presente Edital: ESPECIALISTA 
EM EDUCAÇÃO ADJUNTO – PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA 
- ESPECIAL e selecionar “Fazer Inscrição”.
2.4) Confirmação de Inscrição: Ler atentamente o “Formulário de Inscrição”, selecionar a 
opção de confirmação dos dados e após “Confirmar Inscrição”.
2.5) Recolhimento da Taxa de Inscrição - Impressão do Boleto Bancário e do Pré-
Comprovante de Inscrição: Após preencher o cadastro e escolher qual o cargo que pretende 
concorrer, o candidato deverá providenciar a impressão do Boleto Bancário no valor de R$ 
30,00 (trinta reais), importância esta referente à Taxa de Inscrição, não restituível sob qualquer 
hipótese, bem como do Pré-Comprovante de Inscrição.   

a) O Boleto Bancário impresso nos termos indicados no Item 2.5 poderá ser pago 
em qualquer agência bancária, até a data de seu vencimento. Não serão aceitos 
pagamentos em cheque, através de transferência, DOC, ordem de pagamento, 
condicionais e/ou extemporâneas ou por qualquer outra via que não a 
especificada neste Edital. Sendo verificado, a qualquer tempo, o recebimento de 
inscrição que não atenda a todos os requisitos fixados no presente Item, a mesma 
será cancelada. 
b) O candidato que efetuar o pagamento do Boleto Bancário referente a outro 
concurso que não o do cargo previsto neste edital não poderá utilizá-lo para 
efetivar a inscrição neste concurso, sendo obrigado a novo pagamento.

 2.6) Efetivação 
da Inscrição: O candidato deverá acompanhar (mediante login e senha de acesso) durante os 
05 (cinco) dias úteis subsequentes ao pagamento do Boleto Bancário tratado no Item 2.5, 
através da área de CONCURSOS do site www.bauru.sp.gov.br a efetivação de sua inscrição. A 
inscrição do candidato somente será válida após a sua Efetivação, nos termos indicados 
neste item. Caso não seja observada tal determinação, o candidato ficará impossibilitado 
de realizar a prova, não tendo direito a restituição dos valores recolhidos a título de Taxa 
de Inscrição.

a) O candidato deve obrigatoriamente imprimir o COMPROVANTE DE 
INSCRIÇÃO (com status PAGO ou ISENTO) após a efetivação e, para sua 
segurança, levar no dia da Prova.
b) Caso o candidato tenha efetuado o pagamento do Boleto Bancário nos termos 
indicados neste Capítulo e não tenha a confirmação de seu pagamento no site 
supracitado, este deverá entrar em contato com o Departamento de Recursos 
Humanos, através dos telefones (14) 3235-1081 ou (14) 3235-1207, das 08h às 18h.

3. O candidato deverá estar atento ao boleto que irá utilizar para pagamento de sua inscrição, pois caso 
o candidato efetue o pagamento de boleto referente à inscrição cancelada, o pagamento será inválido, 
impossibilitando sua participação no certame.

CAPÍTULO V – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA PROVA: 
1. Condições Especiais para Prestação da Prova: Os candidatos portadores de necessidades especiais 
temporárias ou permanentes, poderão  requerê-las, de forma justificada, no ato da inscrição, apresentando 
pedido detalhado das condições especiais de que necessita, como por exemplo: prova ampliada, auxílio 
para leitura da prova, sala de fácil acesso, ou outras condições as quais deverão estar claramente descritas 
no pedido.

1.1) A solicitação da Condição Especial para prestar a prova deverá vir acompanhada de Laudo 
Médico, no qual conste a Classificação Internacional de Doença – CID da doença que acomete 
o candidato, bem como a justificativa de necessidade da condição pleiteada pelo candidato. 
1.2) O Laudo Médico deverá ser enviado pelo correio com A.R. (Aviso de Recebimento) 
endereçado a Comissão Examinadora do referido concurso, para o Departamento de Recursos 
Humanos da Prefeitura Municipal de Bauru, localizado na Praça das Cerejeiras, n° 1-59, Vila 
Noemy, Bauru/SP, CEP: 17014-900, no período de 25 (vinte e cinco) de março de 2015 a 10 
(dez) de abril de 2015.
1.3) O atendimento às condições especiais pleiteadas ficará sujeito à análise da razoabilidade 
do solicitado.
1.4) As decisões sobre o requerimento de condição especial para prestação da prova, serão 
publicadas no Diário Oficial do Município em 18 (dezoito) de abril de 2015.
1.5) Contra a decisão que indeferir a solicitação de condição especial para prestação da prova 
caberá recurso, devidamente justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
tendo como termo inicial o 1° (primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário 
Oficial do Município disponível no site: www.bauru.sp.gov.br.  
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CAPÍTULO VI – DA CANDIDATA LACTANTE:
1. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova, além de solicitar 
atendimento especial para tal fim, deverá apresentar pessoalmente ou através de e-mail os seguintes 
documentos:

1.1) Pessoalmente: A candidata lactante deverá apresentar na Prefeitura Municipal de Bauru – 
Departamento de Recursos Humanos, localizado na Praça das Cerejeiras, nº 1-59, Vila Noemy, 
CEP: 17014-900 – Bauru/SP, 2° andar, requerimento contendo seu nome completo, o número da 
Cédula de Identidade RG, o número do CPF, a nomenclatura do cargo que pretende concorrer, 
bem como seu número de inscrição, acompanhado de cópia da Certidão de Nascimento 
da criança,  bem como do documento de identificação do acompanhante adulto (Cédula de 
Identidade RG),  até às 16h do dia  15 (quinze) de maio de 2015.
1.2) Através de e-mail: A candidata lactante deverá encaminhar cópia digitalizada da certidão 
de nascimento da criança, bem como o documento de identificação do acompanhante adulto 
digitalizado (Cédula de Identidade RG) para o e-mail: rh@bauru.sp.gov.br até às 16h do dia 15 
(quinze) de maio de 2015. A candidata deverá informar seu nome completo, o número de sua 
Cédula de Identidade RG, o número do CPF, a nomenclatura do cargo que pretende concorrer, 
bem como seu número de inscrição. 

2. O acompanhante adulto ficará em sala reservada e será o responsável pela guarda da criança. 
3. A candidata que não levar 01 (um) acompanhante adulto não poderá permanecer com a criança no local 
de realização da prova.
4. Caso a criança ainda não tenha nascido até a data estabelecida no Item 1, a candidata deverá apresentar 
na data designada para realização da prova, cópia da Certidão de Nascimento da criança, bem como o 
documento de identificação do acompanhante. 
5. A Prefeitura Municipal de Bauru não disponibilizará, em hipótese alguma, acompanhante para guarda 
da criança.

CAPÍTULO VII – DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA:
1. Às pessoas com deficiência que pretendem fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas no inciso 
VIII do artigo 37 da Constituição Federal, na Lei Federal nº 7.853/89, no Decreto Federal nº 3.298/99, na 
Lei Complementar Estadual nº 683/92 e alterações posteriores, no Decreto Estadual nº 60.449/14 e na Lei 
Municipal nº 5.215/04 e Decreto Municipal nº 12.585/14, é assegurado o direito de inscrever-se 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 a serem preenchidas. 
3.  As frações decorrentes do cálculo do percentual de que trata o caput desse artigo só serão arredondadas 
para o número inteiro subsequente quando maiores ou iguais a 05 (cinco).  
4. O candidato com deficiência, antes de inscrever-se no presente Concurso deverá verificar se as atribuições 
do cargo são compatíveis com a sua deficiência. 
5. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no artigo 
4º do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, na Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça e na 
Lei Municipal nº 5.215/04.
6. As pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no artigo 40 do Decreto 
Federal nº 3.298/99, participarão do Concurso em igualdade de condições com os demais candidatos, no 
que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de 
aplicação das provas. 
7. O candidato com deficiência poderá requerer no ato da inscrição e na forma disciplinada pelo Capítulo 
V deste Edital, atendimento especial, para o dia de realização das provas, indicando as condições de que 
necessita, conforme previsto no artigo 40, §§ 1º e 2º, do Decreto nº 3.298/99 e alterações.
8. O candidato deverá declarar, no ato da inscrição tal condição, especificando-a no Formulário de 
Inscrição preenchido via internet nos termos indicados no Capítulo IV.

8.1) Para Efetivar sua Inscrição nos termos indicados no Capítulo IV, o candidato com 
deficiência deverá apresentar Laudo Médico (original ou cópia autenticada) expedido no prazo 
máximo de 12 (doze) meses antes do término do período designado para as inscrições, 
atestando a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código 
correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, a provável causa da deficiência 
que lhe acomete, se há sequelas que assegurem a adaptação de sua prova, informando ainda, o 
nome do candidato, seu documento de identidade (RG), número do CPF, conforme modelo do 
Anexo III. 

a) O Laudo Médico para os fins acima indicados deverá constar expressamente que a 
deficiência se enquadra na previsão do artigo 4º e seus incisos do Decreto nº 3.298/99 
e alterações posteriores. 

9. Os benefícios previstos nos parágrafos 1º e 2º do artigo 40 do Decreto Federal nº 3.298/99, deverão ser 
requeridos (Modelo: Anexo IV), por escrito e tal Requerimento deverá ser enviado pelo correio com A.R. 
(Aviso de Recebimento) endereçado a Comissão Examinadora do referido concurso, para o Departamento 
de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Bauru, localizado na Praça das Cerejeiras, n° 1-59, Vila 
Noemy, Bauru/SP, CEP: 17014-900, no período de 25 (vinte e cinco) de março a 10 (dez) de abril de 
2015.
10. Além do já determinado, o candidato com deficiência deverá declarar, quando da inscrição, se deseja 
concorrer às vagas reservadas aos candidatos com deficiência, no campo destinado para tal finalidade.
11. O candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme as instruções constantes neste 
Capítulo, não poderá impetrar recurso administrativo em favor de sua condição.
12. O candidato com deficiência, se classificado na forma estabelecida por este Edital, além de figurar na 
lista de classificação geral, terá seu nome constante da lista específica de deficientes. 
13. O candidato com deficiência aprovado no Concurso regulado por este Edital, quando convocado, 
deverá, munido de documento de identidade original, submeter-se à avaliação a ser realizada pelos médicos 
oficiais do Município de Bauru, objetivando verificar se a deficiência declarada se enquadra na previsão do 
artigo 4º, do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, assim como se há compatibilidade ou não da 
deficiência com as atribuições do Cargo a ser ocupado, nos termos dos artigos 37 e 43 da referida norma, 
observadas as seguintes disposições:

13.1) A avaliação de que trata este Item terá caráter terminativo.
13.2) 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.
13.3) O candidato com deficiência, que não comparecer para avaliação tratada neste Item, 
perderá o direito de gozo dos benefícios que lhe são cabíveis, passando a figurar somente na 

Lista Geral de Candidatos.
13.4) Verificada a incompatibilidade entre a deficiência e as atribuições do Cargo postulado, o 
candidato será eliminado do certame.
13.5) Será eliminado da lista de deficientes o candidato, cuja deficiência assinalada no Formulário 
de Inscrição não se fizer constatada na forma do artigo 4º e seus incisos do Decreto Federal nº 
3.298/99 e suas alterações, devendo o mesmo permanecer apenas na lista de classificação geral, 
caso obtenha a pontuação necessária para tanto.

14. As vagas reservadas que não forem providas por falta de candidatos com deficiência ou por reprovação 
no Concurso ou na perícia médica, esgotada a listagem especial, serão preenchidas pelos demais candidatos 
com estrita observância à ordem classificatória.
15. A não observância, pelo candidato, de qualquer das disposições deste Capítulo, implicará a perda do 
direito a ser nomeado para as vagas reservadas aos candidatos com deficiência.
16. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para o Concurso Público regulado por este Edital 
e não será devolvido ao candidato.
17. Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de 
restrição funcional, licença por motivo de saúde ou aposentadoria por invalidez.
18. As decisões sobre o requerimento de inscrição como deficiente serão publicadas no Diário Oficial do 
Município em 18 (dezoito) de abril de 2015.
19. Contra a decisão que indeferir a solicitação de inscrição como deficiente caberá recurso, devidamente 
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1° 
(primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial do Município disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br 

CAPÍTULO VIII – DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO:
1. De acordo com a Lei Municipal nº 4.385/99, alterada pela Lei Municipal nº 5.340/06, ficarão isentos do 
recolhimento da Taxa de Inscrição, os candidatos que comprovarem DOAÇÃO DE SANGUE no ano 
corrente, em hospitais públicos e/ou privados do Município de Bauru.
2. A isenção, tratada no Item 1 deste Capítulo deverá ser expressamente requerida no ato da inscrição 
efetuada nos termos indicados no Capítulo IV, ficando o candidato inteiramente responsável pelas 
informações prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo teor das afirmativas. 
3. Não será concedida a Isenção da Taxa de Inscrição tratada no Item 1 deste Capítulo aos que deixarem 
de requerê-la expressamente, omitirem informações e/ou torná-las inverídicas.
4. Para requerer a Isenção da Taxa de Inscrição nos termos do presente Capítulo, os candidatos deverão 
apresentar no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Bauru, localizado na Praça 
das Cerejeiras, nº 1-59, Vila Noemy, Bauru/SP, CEP: 17014-900, no período de 25 (vinte e cinco), 26 (vinte 
e seis), 27 (vinte e sete) e 30 (trinta) de março de 2015 das 8h30min. às 17h, juntamente com a cópia do 
Pré-comprovante de inscrição, devidamente preenchido via internet nos termos indicados no Capítulo IV, 
documento hábil a comprovar doação de sangue, no corrente ano, em hospitais públicos e/ou privados do 
Município de Bauru/SP.
5. Será aceito o seguinte documento para fins de concessão da Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição: 
Declaração firmada em papel timbrado do hospital, contendo o nome completo e o número de identidade 
do doador, a data da doação, com assinatura, número do documento e carimbo do responsável do 
setor / área / departamento ou carteira de doação de sangue do corrente ano, com carimbo do setor 
responsável (original e cópia).
6. Os candidatos que optarem pela apresentação de cópia do comprovante de doação de sangue nos termos 
indicados no Item 5 deste Capítulo, deverão apresentar no local e período designados no Item 4, a via 
original de seu comprovante de doação para que seja providenciada sua regular autenticação.
7. Será indeferido o Requerimento de Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição que estiver preenchido 
incorretamente, que for encaminhado por outro meio que não o estabelecido no Item 4 deste Capítulo e 
que não observar os requisitos elencados no Item 5, também deste Capítulo.
8. As decisões sobre o requerimento de Isenção de Taxa de Inscrição serão publicadas no Diário Oficial do 
Município em 02 (dois) de abril de 2015. 
9. Contra a decisão que indeferir a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição caberá recurso, devidamente 
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1° 
(primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial do Município disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br
10. O candidato beneficiado com a Isenção da Taxa de Inscrição terá sua inscrição efetivada nos termos do 
Capítulo IV, Item 2.6.
11. Os candidatos que tiverem a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição indeferida e desejar inscrever-
se, normalmente, poderão fazê-lo, desde que recolham a Taxa de Inscrição nos termos indicados no 
Capítulo IV.

11.1) O Boleto Bancário para os optantes “Doadores” será gerado com o valor integral da 
Inscrição, permitindo aos candidatos efetuar o pagamento em caso de indeferimento da Isenção 
do pagamento da taxa de Inscrição pelos motivos expostos nos itens anteriores, observados o 
período de inscrição e os horários bancários de sua região.

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

Cargo Prova Nº 
Questões Peso Caráter Duração 

da Prova
Especialista 

em Educação 
Adjunto – 

PROFESSOR 
SUBSTITUTO 

DE 
EDUCAÇÃO 

BÁSICA - 
ESPECIAL

Prova 
Objetiva

Conhecimentos 
Específicos 10

90 Eliminatório e 
Classificatório 03 horas

Psicologia 10
Língua 

Portuguesa 08
Matemática 08
Atualidades 06
Legislação 08

Análise de 
Títulos

Apresentação de 
Títulos - 10 Classificatório -

2. O Concurso Público realizado para preenchimento do cargo de Especialista em Educação Adjunto 
– PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ESPECIAL será composto por Prova 
Objetiva e Análise de Títulos, nos termos abaixo descritos:
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2.1) 1ª Fase - Prova Objetiva: A Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, 
valendo 90 (noventa) pontos, prevista para realizar-se no dia 17 (dezessete) de maio de 2015, 
será composta por 50 (cinquenta) questões objetivas de múltipla escolha com 04 (quatro) 
alternativas cada uma, versando sobre os assuntos constantes no Conteúdo Programático do 
Anexo II, sendo considerada apenas 01 (uma) alternativa correta, e sua aplicação terá duração 
de 03 (três) horas, sendo aprovados nesta fase os candidatos que obtiverem no mínimo 60% 
(sessenta por cento) de aproveitamento.
2.2) 2ª Fase - Análise de Títulos: A Análise de Títulos, de caráter classificatório, valendo 10 
(dez) pontos, reger-se-á pelas regras a seguir expostas:

a) a Análise de Títulos terá caráter meramente classificatório e, portanto, não 
elimina do concurso os candidatos que não apresentarem Títulos;
b) todos os candidatos poderão apresentar os Títulos, porém somente serão pontuados 
os Títulos dos candidatos aprovados na Prova Objetiva;
c) a entrega dos Títulos é de responsabilidade dos candidatos e os mesmos deverão 
ser entregues na data, local e horário, oportunamente publicados no Diário Oficial 
de Bauru.
d) será permitida a Entrega de Títulos por procuradores legalmente habilitados, 
mediante a apresentação de procuração, contendo poderes específicos para tanto, 
com firma reconhecida e apresentação de documento de identificação do Procurador;
e) no ato da entrega dos Títulos, o candidato ou seu procurador, preencherá 
Formulário próprio fornecido pelo Departamento de Recursos Humanos da 
Secretaria Municipal de Administração, no qual identificará a quantidade de 
Títulos apresentados;
f) o Formulário deverá ser assinado pelo candidato ou seu Procurador constituído, 
legal e especificamente, para a prática de tal ato e pelo responsável pela recepção 
dos Títulos;
g) as cópias dos Títulos a serem entregues deverão ser autenticadas em Cartório ou 
Cópias Reprográficas simples, acompanhadas dos originais;
h) após a entrega dos Títulos, não serão permitidas substituições ou complementações, 
em qualquer tempo;
i) os Títulos não serão recebidos fora da data, local e horário, oportunamente 
publicados no Diário Oficial de Bauru.
j) o recebimento dos Títulos é de responsabilidade do Departamento de Recursos 
Humanos da Secretaria Municipal de Administração e as respectivas avaliações 
são de responsabilidade da Comissão Examinadora nomeada através da Portaria nº 
360/2015. 
k) serão considerados e pontuados os Títulos, conforme quadro a seguir:

Títulos Comprovantes Valor 
Unitário

Valor 
Máximo

Doutorado

Declaração ou Certificado de 
conclusão de curso de pós-graduação 
em nível de Doutorado na área da 
Educação, devidamente registrado no 
órgão competente (MEC).

4,0 pontos 4,0 pontos

Mestrado

Declaração ou Certificado de 
conclusão de curso de pós-graduação 
em nível de Mestrado, na área da 
Educação, devidamente registrado no 
órgão competente (MEC). 

2,0 pontos 2,0 pontos

Pós 
Graduação

Declaração, Certificado ou Diploma, 
de curso de especialização em 
nível de Pós Graduação lato sensu, 
com carga horária mínima de 360 
horas-aula em uma das áreas das 
deficiências: Deficiências Auditiva, 
Física, Intelectual, Visual, Transtornos 
Globais do Desenvolvimento e Altas 
Habilidades/Superdotação, (desde 
que não utilizado para investidura 
no cargo) devidamente registrado no 
órgão competente (MEC).

1,0 ponto 2,0 pontos

Graduação

Declaração, Certificado ou Diploma, 
de curso de Graduação em área afim 
à Educação (exceto o exigido no pré-
requisito), devidamente registrado no 
órgão competente (MEC).

1,0 ponto 2,0 pontos

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

CAPÍTULO X – DA REALIZAÇÃO DA PROVA:
1. A data, local e horário para realização da 1ª Fase - Prova Objetiva serão publicados no Edital de 
Convocação no Diário Oficial do Município de Bauru, em 05 (cinco) de maio de 2015.   
2. Os Títulos deverão ser entregues na data, local e horário publicados oportunamente no Diário 
Oficial do Município de Bauru.
3. Só será permitida a participação do candidato na Prova Objetiva, na respectiva data, local e horário 
constantes do Edital de Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru.

4. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações na imprensa oficial, não 
podendo alegar desconhecimento ou justificar sua ausência ou atraso na realização da Prova Objetiva.
5. O candidato deverá comparecer ao local designado para realização da Prova Objetiva, com antecedência 
mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para seu início, munido do seguinte documento: 
Original da Cédula Oficial de Identidade RG, ou Carteira Expedida por Órgão de Classe que tenha 
força de documento de identificação, Carteira de Trabalho, ou qualquer outro documento com foto 
reconhecido por lei. Não serão aceitas cópias, ainda que autenticadas.

5.1) Para sua segurança, o candidato deverá levar no dia da Prova o Comprovante de 
Inscrição. 

6. Os documentos deverão estar em perfeitas condições e com fotos atuais, de forma a permitirem com 
clareza a identificação do candidato.
7. O não comparecimento na Prova Objetiva, qualquer que seja o motivo, caracterizará a desistência 
do candidato e resultará na sua automática eliminação. Não será concedida, em nenhuma hipótese, uma 
segunda chamada de prova.
8. O candidato não poderá ausentar-se da sala em que será aplicada a prova, sem o acompanhamento de 
um fiscal.
9. O horário de início da prova será definido em cada sala, após os devidos esclarecimentos sobre sua 
aplicação.
10. Durante a realização da Prova Objetiva, o candidato somente poderá retirar-se da sala depois de 
transcorrida 01 (uma) hora do início da aplicação da prova.
11. Durante a realização da Prova, não será permitida nenhuma espécie de consulta ou comunicação entre os 
candidatos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações, calculadoras, 
celulares, relógio digital ou qualquer outro meio eletrônico. 
12. Ao ingressar na sala para realização da prova, todos os candidatos deverão lacrar os seus pertences 
em saco plástico fornecido pela organização deste Concurso Público, desligando todos os equipamentos 
eletrônicos (celulares, relógios digitais, etc.), uma vez que, se os mesmos emitirem qualquer tipo de sinal 
sonoro, o candidato será eliminado do certame. 
  12.1) O candidato que não atender tal determinação poderá ser eliminado do certame. 
  12.2) Sugere-se aos candidatos, antes de lacrar seus pertences que verifiquem se estão portando 

todos os itens necessários à execução da prova (óculos, caneta esferográfica, lápis, etc.).
  12.3) O saco plástico tratado no Item 12 só poderá ser violado após a saída do candidato do local 

estabelecido para realização da prova.

CAPÍTULO XI – DO JULGAMENTO DA PROVA E DA SUA CLASSIFICAÇÃO:
1. A 1ª Fase - Prova Objetiva aplicada aos candidatos ao cargo de Especialista em Educação Adjunto 
– PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA – ESPECIAL terá caráter eliminatório e 
classificatório, atribuindo-se 1,80 (um ponto e oitenta décimos) a cada questão correta. Será considerado 
aprovado nesta fase aquele que obtiver, no mínimo, 60% (sessenta por cento) de aproveitamento.
2. A 2ª Fase – Análise de Títulos aplicada aos candidatos ao cargo de Especialista em Educação Adjunto 
– PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA – ESPECIAL terá caráter Classificatório. 
A nota final corresponderá a soma do número de acertos do candidato na Prova Objetiva e a pontuação 
obtida na Análise de Títulos.
3. As questões que tiverem respostas rasuradas ou em duplicidades serão anuladas.
4. Os candidatos que fizerem algum tipo de rasura ou 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.
5. Os resultados tanto da Prova Objetiva, quanto da Análise de Títulos, serão publicados oportunamente 
no Diário Oficial de Bauru.
6. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar as publicações de todos os atos, editais 
e comunicados referentes a este Concurso, devendo ainda manter atualizado seu endereço para 
correspondência e demais dados, no cadastro efetuado pelo mesmo, na área de concursos do site: www.
bauru.sp.gov.br, inclusive após divulgação do resultado final.
7. Da divulgação dos Resultados constarão apenas os candidatos aprovados para o cargo para o qual se 
inscreveu.
8. Os candidatos aprovados no presente Concurso serão classificados em ordem decrescente de pontuação e 
a posse será feita obedecendo-se rigorosamente à ordem de classificação e as necessidades da Administração 
Pública, de acordo com sua conveniência e oportunidade.
9. Em caso de empate na nota final do concurso, terá preferência o candidato que, na seguinte ordem: 

a) tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, até o último dia de inscrição 
neste concurso, conforme prescrito pelo artigo 27, parágrafo único, da Lei nº 10.741, 
de 1º de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso);
b) obtiver maior número de acertos nas questões de Conhecimentos Específicos da 
Prova Objetiva; 
c) obtiver maior número de acertos nas questões de Psicologia da Prova Objetiva;
d) obtiver maior número de pontos obtidos na Análise de Títulos; 
e) tiver maior idade entre os candidatos.

CAPÍTULO XII – DOS RECURSOS:
1. Sob pena de não conhecimento, os recursos referentes à qualquer ato público do concurso regulado por 
este edital, deverão ser endereçados à Comissão Examinadora e interpostos no prazo de até 05 (cinco) 
dias úteis após a ocorrência do evento que lhes der causa, tendo como termo inicial o 1º (primeiro) dia 
útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru e no site www.bauru.sp.gov.br (modelo anexo 
V).

1.1) O candidato Recorrente deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito, restando 
explícito o seu requerimento (exemplos: anulação, alteração de gabarito, etc.). 

2. Admitir-se-á um único recurso por candidato para cada ato público deste concurso, devidamente 
fundamentado, sendo desconsiderado recurso de igual teor e pedidos genéricos.
3. Os recursos deverão ser entregues pelo candidato ou por seu procurador, em 02 (duas) vias (original e 
cópia), no Protocolo da Secretaria Municipal da Administração. Não serão aceitos recursos interpostos 
por fax-símile, telegrama, internet ou por qualquer outro meio que não esteja especificado neste Edital.
4. Somente serão apreciados os recursos interpostos dentro do prazo indicado no Item 1 deste Capítulo.
5. São requisitos necessários à admissibilidade dos Recursos Administrativos interpostos em face do 
Concurso Público regulado pelo presente edital:

a) endereçamento à Comissão Examinadora do certame;
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b) indicação do cargo para o qual o concorreu o Recorrente;
c) indicação da numeração do Edital regulamentador do Concurso Público do qual o 
Recorrente participou e deseja esclarecimentos;
d) qualificação completa do candidato Recorrente (nome completo, RG, CPF, 
endereço residencial e telefone (s) para contato);
e) indicação de seu número de inscrição;
f) estar devidamente assinado pelo candidato Recorrente.

6. As decisões dos recursos serão publicadas no Diário Oficial de Bauru.
7. O gabarito publicado poderá ser alterado em função dos recursos interpostos e a prova será corrigida de 
acordo com o gabarito final divulgado após decisão de tais recursos. 
8. Os pontos relativos às questões eventualmente anuladas serão atribuídos à todos os candidatos constantes 
na lista de presença assinada na data em que for aplicada a prova.
9. Em caso de republicação de gabarito, caberá Recurso Administrativo apenas das questões eventualmente 
alteradas, observando-se o prazo preconizado pelo Item 1 deste Capítulo.
10. Não caberá interposição de Recurso requerendo a reconsideração de Recurso indeferido interposto 
anteriormente. 
11. Serão preliminarmente indeferidos os recursos:
 a) cujo teor desrespeite a Comissão Examinadora;
 b) que esteja em desacordo com as especificações contidas neste Capítulo;
 c) sem fundamentação ou com fundamentação inconsistente ou incoerente;
 d) que não esteja explícito o requerimento do candidato Recorrente.
12. Os recursos interpostos que não preencherem os requisitos necessários à sua admissibilidade nos termos 
preconizados neste Capítulo serão recebidos como Direito de Petição, conforme prescrito pela Constituição 
Federal de 1988.
13. Após a publicação do gabarito, a prova será disponibilizada no site da Prefeitura Municipal de Bauru 
(www.bauru.sp.gov.br). 
14. Após efetuadas as correções, o Cartão Resposta (gabarito) do candidato será disponibilizado no site 
da Prefeitura Municipal de Bauru (www.bauru.sp.gov.br) – PORTAL DO CANDIDATO, podendo este 
ser visualizado até a publicação da Homologação do Concurso Público tratado neste edital, nos termos 
prescritos no Capítulo XIII. 

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

CAPÍTULO XIV – DO PROVIMENTO DO CARGO:
1. O provimento do Cargo obedecerá à ordem de classificação.
2. A nomeação será feita através do Diário Oficial de Bauru, que estabelecerá data, local e horário para 
apresentação do candidato aprovado.
3. Perderá os direitos decorrentes do Concurso o candidato que:

a) não comparecer no prazo disciplinado por lei para a posse (artigo 40 da Lei 
Municipal nº 1.574/71);
b) não aceitar as condições estabelecidas para exercício do cargo, pela Prefeitura 
Municipal de Bauru;
c) recusar a nomeação (será excluído do cadastro, sendo o fato formalizado em 
Termo de Desistência);
d) não comprovar a escolaridade/pré-requisitos estabelecidos no presente Edital;
e) for considerado inapto pela Perícia Médica para as atribuições do cargo para qual 
concorreu. 

4. O candidato, após sua nomeação no Diário Oficial do Município de Bauru, terá para posse prazo de 30 
(trinta) dias, prorrogáveis por mais 30 (trinta) dias, nos termos prescritos pela Lei Municipal nº 1.574/71. 
5. A posse do candidato nomeado ficará condicionada: 

a) a comprovação da idade mínima de 18 (dezoito) anos, mediante apresentação da 
Certidão de Nascimento/Certidão de Casamento atualizada;
b) a apresentação da Cédula de Identidade RG expedida no estado em que residir na 
data da nomeação;
c) se estrangeiro, a comprovação de sua regularidade no país, mediante apresentação 
do Visto Permanente e a parecer jurídico sobre a possibilidade de ocupar ou não o 
cargo;
d) a comprovação de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da 
Fazenda (CPF), acompanhado de comprovante de sua Situação Cadastral;
e) a apresentação de Comprovante de Residência emitido nos últimos 90 (noventa) 
dias. Caso o candidato não possua comprovante de residência em seu nome, deverá 
apresentar declaração do responsável pelo imóvel onde reside; 
f) a apresentação de Termo de Responsabilidade, declarando não ter sido demitido(a) 
ou exonerado(a) do serviço público municipal, estadual ou federal;

 g) apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS; 
 h) apresentação de inscrição no Programa de Integração Social – PIS e/ou no 

Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP);
i) apresentação de Certidão de Casamento atualizada ou Escritura Pública de União 
Estável atualizada; 
j) a prova de quitação com as obrigações eleitorais, mediante apresentação do Título 
Eleitoral acompanhado do comprovante de votação na última eleição;

 k) quando do sexo masculino, a prova de quitação com as obrigações militares, 
mediante apresentação do Certificado de Reservista ou Carta Patente; 
l) a apresentação dos documentos que comprovem a escolaridade/pré-requisitos 
exigidos para investidura no cargo, bem como de outros documentos julgados 
necessários (conforme indicado no Capítulo III, Item f deste edital);

 m) a comprovação de registro no Conselho Regional da categoria, acompanhada 
do comprovante de regularidade de pagamento da respectiva anuidade, quando 
existente; 
n) a comprovação de não registrar antecedentes criminais, mediante apresentação de:

n.1) certidão negativa dos distribuidores criminais dos lugares em que tenha 

residido nos últimos 05 (cinco) anos, da Justiça Federal e Estadual, devendo 
esta(s) ter(em) sido expedida(s) nos últimos 180 (cento e oitenta) dias.
n.2) certidão negativa de antecedentes criminais da Polícia Federal e da 
Polícia dos Estados onde tenha residido nos últimos 05 (cinco) anos, devendo 
estas terem sido expedidas a no máximo 90 (noventa) dias. 

 o) à avaliação psicológica, para avaliação de sua saúde mental;
p) à perícia médica, para avaliação de sua saúde física e mental, de caráter 
eliminatório.

6. Para posse não serão aceitas fotocópias não autenticadas. 

CAPÍTULO XV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
1. A inexatidão das afirmativas, irregularidades de documentos ou outras ocorrências constatadas no 
decorrer do processo, ainda que verificadas posteriormente a aplicação das provas, acarretarão a perda dos 
direitos decorrentes do Concurso Público.
2. O prazo de validade do presente Concurso Público será de 02 (dois) anos, a contar da data de sua 
Homologação, podendo ser prorrogado por igual período, de acordo com a necessidade da Administração 
Pública.
3. Os atos relativos ao Concurso Público serão publicados no Diário Oficial de Bauru que estará disponível 
na Internet pelo endereço: www.bauru.sp.gov.br e no Departamento de Recursos Humanos, no endereço 
indicado no Item 1.2 do Capítulo V, não se aceitando justificativas para o desconhecimento dos prazos 
neles assinalados. 
4. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria nº 360/2015.

ANEXO I
DESCRIÇÃO DO CARGO

ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO – PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO 
BÁSICA - ESPECIAL
Exercício de docência em regência de classes (Sala de Recursos e Itinerância) da Educação Especial em 
caráter de substituição. Planejar e ministrar aulas/atendimentos na Educação Especial, nas modalidades 
Sala de Recursos e Itinerância, em caráter de substituição. Oportunizar experiência de ensino/aprendizagem 
contribuindo para o desenvolvimento acadêmico e pessoal, aprimorando a qualidade de ensino a todos os 
alunos. Participar ativamente da elaboração, acompanhamento e avaliação dos planos, projetos, propostas 
e políticas educacionais, no que se refere à educação inclusiva. Cumprir o plano de trabalho segundo 
o Projeto Político Pedagógico da Unidade Escolar. Seguir a proposta pedagógica, como coparticipe na 
elaboração e execução do mesmo, atuando de maneira colaborativa com o Ensino Regular. Observar, 
atuar e registrar o processo de desenvolvimento dos alunos com deficiências, altas habilidades, transtorno 
global do desenvolvimento e necessidades educacionais especiais, tanto individualmente como em 
grupo. Acompanhar e avaliar o desenvolvimento do processo pedagógico dos alunos com deficiências, 
altas habilidades, transtorno global do desenvolvimento e necessidades educacionais especiais, tanto 
individualmente como em grupo. Participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, 
à avaliação, ao desenvolvimento profissional e às comemorações cívicas relacionadas ao calendário 
escolar. Participar ativamente do processo de integração da escola, família e comunidade. Elaborar 
relatórios e registros solicitados pelas Unidades Escolares e pela Divisão de Educação Especial. Orientar 
a equipe escolar nos aspectos relacionados à Educação Especial e Inclusiva. Orientar o corpo docente 
e gestores da Unidade Escolar sobre práticas pedagógicas específicas aos alunos com deficiências, altas 
habilidades, transtorno global do desenvolvimento e necessidades educacionais especiais. Orientar o 
Agente Educacional – Cuidador de crianças, jovens, adultos e idosos sempre que necessário. Acompanhar 
o processo de encaminhamento de alunos para especificidades clínicas. Reconhecer as habilidades do aluno 
com deficiências, altas habilidades, transtorno global do desenvolvimento e necessidades educacionais 
especiais. Elaborar, produzir e organizar recursos pedagógicos de acessibilidade à aprendizagem e utilizar-
se de estratégias diversificadas para favorecer a aprendizagem e o desenvolvimento dos alunos. Orientar 
os familiares dos alunos com deficiências, altas habilidades, transtorno global do desenvolvimento 
e necessidades educacionais especiais, sobre a importância da parceria família/escola para favorecer o 
desenvolvimento do filho/aluno. Orientar os familiares sobre os encaminhamentos para áreas específicas 
de atendimentos clínicos.
Eventualmente auxiliar em outras atividades correlatas.

ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO – PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO 
BÁSICA - ESPECIAL

PROVA OBJETIVA:

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
1. Histórico, conceito e definições sobre a Educação Especial.
2. Conhecimentos básicos sobre adaptações curriculares.
3. Recursos básicos e de acessibilidade para pessoas com deficiência.
4. Plano de ensino individualizado e ensino colaborativo. 
5. Comunicação alternativa e aumentativa.
6. Princípios do Atendimento Educacional Especializado.
7. Práticas pedagógicas inclusivas.
8. Perfil do Professor da Educação Especial.

PSICOLOGIA
1. Educação Especial: definições e abrangências.
2. Educação Inclusiva: aspectos históricos e conceituais.
3. Políticas Públicas para a educação especial e inclusiva.
4. Paradigmas em educação especial e inclusiva.
5. Definição e caracterização das deficiências (intelectual, múltipla, física, auditiva e visual).
6. Definição e caracterização do Transtorno do Espectro Autista (TEA).
7. Definição e caracterização das Altas Habilidades.
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8. A deficiência como fenômeno socialmente construído.
9. O estigma e as deficiências.
10. A aprendizagem do aluno com deficiência.
11. O papel do professor como mediador no processo de ensino e aprendizagem.
12. Tecnologia Assistiva.
13. Problemáticas e perspectivas da educação especial inclusiva.

LÍNGUA PORTUGUESA
1. Compreensão de texto.
2. Emprego de Vocabulário.
3. Morfologia (classes de palavras): substantivo, adjetivo, artigo, pronome, verbo, advérbio, preposição, 
conjunção, interjeição e numeral.
4. Uso do verbo.
5. Sintaxe (estudo do sujeito, predicado, verbos transitivos, verbos intransitivos, objeto direto, objeto 
indireto).
6. Concordância nominal e verbal.
7. Período Simples e Período Composto.
8. Pontuação.
9. Vocabulário.
10. Gêneros Textuais.
OBS. Serão exigidos conhecimentos relativos à nova ortografia.

MATEMÁTICA
1. Operações com Números Reais
2. Aritmética
3. Equações do 1º e 2º graus
4. Funções do 1º e 2º graus
5. Razão e Proporção
6. Porcentagens
7. Tratamento da Informação
8. Análise Combinatória
9. Probabilidade
10. Sequências
11. Progressão Aritmética 
12. Progressão Geométrica
13. Resoluções de Problemas
14. Matemática financeira
15. Sistemas de medidas
16. Geometria plana: Áreas e perímetros.
17. Geometria espacial: áreas e volumes.
18. Matrizes 

ATUALIDADES
Notícias divulgadas pelos meios de comunicação a partir de janeiro de 2014, referentes aos seguintes temas: 
ciência, cultura, economia, educação, legislação, meio ambiente, negócios, política, saúde e tecnologia, em 
âmbito nacional e internacional.

LEGISLAÇÃO 
1. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e suas alterações. Artigos: 5º. ; 6º.;  205 ao 214 e 
226 ao 230. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
2. Direitos da Criança e do Adolescente – Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei 8.060, de 13 de julho 
de l990. Do artigo 1º. ao 6º.; 13; do 15 ao 18; do 53 ao 73 e do 83 ao 85. Disponível em: http://portal.mec.
gov.br/seesp/arquivos/pdf/lei8069_02.pdf
3. Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996 e suas alterações. 
Artigos: do 1º ao 34; 37 e 38; e do 58 ao 60. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/
l9394.htm
4. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica. Resolução CNE/CEB 
nº 02, de 11 de setembro de 2001. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CEB0201.pdf
5. Decreto Federal nº 6.949, de 25 de agosto de 2009.  Promulga a convenção internacional sobre os 
Direitos de Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova York, em 30 de março 
de 2007. Do artigo 1º ao 24 da Convenção Sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6949.htm
6. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica. Resolução CNB/CEB nº 04/2010. Do artigo 
21 ao 25 e do 27 ao 29. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/rceb004_10.pdf
7. Plano de Cargos, Carreiras e Salário – (PCCS) dos Servidores Específicos da Área da Educação do 
Município de Bauru. Lei Municipal de Bauru nº 5.999, de 30 de novembro de 2010. Disponível em: http://
www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/leis/lei5999.pdf
8. Atividades de Trabalho Pedagógico (ATP).  Decreto Municipal de Bauru nº 11.580, de 06 de julho de 
2011, que regulamenta o artigo 40 da Lei nº 5.999, de 30 de novembro de 2010. Disponível em: http://www.
bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/decretos/dec11580.pdf

ANEXO III
RELATÓRIO MÉDICO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

Atesto que o(a) Sr(a)(ta). ______________________________________________, portador(a) do número 
de RG _____________________ e do CPF ________________, é pessoa com deficiência, segundo o 
conceito e critérios expressos no artigo 4º, do Decreto n. 3298 de 20.12.1999, com redação dada pelo 
artigo 70, do Decreto n. 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
Al2 - 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):
B1 - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica
B2 - a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica
B3 - os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 
60°
B4 - ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores
B5 - visão monocular (Súmula n. 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:_____________________________________________________________________________

ANEXO IV
MODELO DE REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

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

Bauru/SP, _____ de __________ de 2015.
__________ (Assinatura do Candidato)__________

(Nome Completo do Candidato)

ANEXO V
MODELO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

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

Diante do exposto REQUER-SE (citar os requerimentos do candidato Recorrente).
Termos em que,

  Pede e Espera Deferimento.
                  Bauru/SP, _____ de __________ de 2015.
             __________ (Assinatura do Candidato)__________
                   (Nome Completo do Candidato)
                                 (Telefones para Contato)
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ANEXO VI
CRONOGRAMA

Datas Eventos
03/03/2015 1ª Publicação Diário Oficial de Bauru
12/03/2015 2ª Publicação Diário Oficial de Bauru
21/03/2015 3ª Publicação Diário Oficial de Bauru
25/03/2015 Abertura Inscrições
10/04/2015 Encerramento Inscrições
05/05/2015 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva
07/05/2015 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva
09/05/2015 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva
17/05/2015 Previsão da Realização Prova Objetiva
19/05/2015 Previsão de Divulgação do Gabarito

Bauru/SP, 03 de março 2015.
LUIZ CÉLIO BUCCERONI

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EDITAL Nº 03/2015
ABERTURA DE INSCRIÇÕES

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, através da Secretaria Municipal da Administração, por 
determinação do Sr. Prefeito, faz saber que, com base no inciso II do artigo 37 da Constituição Federal, 
na Lei Orgânica do Município de Bauru e nas Leis Municipais vigentes, realizará Concurso Público na 
modalidade “Provas e Títulos”, regido de acordo com as Instruções Especiais, parte integrante deste 
Edital, para o provimento do Cargo Público Efetivo de ESPECIALISTA EM CONSTRUÇÃO CIVIL / 
INFRAESTRUTURA – ARQUITETO, descrito no Capítulo II deste Instrumento, os que vagarem ou que 
forem criados durante o    prazo de validade do Concurso Público em questão, bem como  para a formação 
de Cadastro de Reserva. O referido Cargo Público reger-se-á pelo Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Bauru (Lei Municipal nº 1.574/71 e alterações posteriores), pelo Regime Jurídico Único do 
Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.373/91 e alterações posteriores), pelo Regime 
Disciplinar do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.781/94 e alterações posteriores), 
pelo Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores da Secretaria Municipal de Administração 
(Lei Municipal nº 5.975/10 e alterações posteriores) e demais disposições legais aplicáveis aos Servidores 
Públicos Municipais.

INSTRUÇÕES ESPECIAIS

CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
1. O Concurso Público realizar-se-á sob a responsabilidade da Comissão Examinadora, composta por: 
Renan Amauri Guaranha Rinaldi, Ana Cristina Maurício Ferreira, Cinthia Maria Ramazzini 
Remaeh, Donizete do Carmo dos Santos, e sob a coordenação de Mônica Cristina Pereira Santana e 
Walquiria Colla de Abreu Bastos, sendo todos os membros nomeados através da Portaria nº 358/2015, 
obedecidas as normas deste Edital.
2. O Concurso destina-se ao preenchimento de vagas ora existentes e que vierem a surgir e é relativo 
ao cargo efetivo descrito no Capítulo II, obedecida a ordem classificatória, durante o prazo de validade 
previsto neste Edital.
3. Os candidatos aprovados que, não tendo sido contemplados pelo número de vagas previstas pelo 
Capítulo II, integrarão o Cadastro de Reserva, com expectativa de direito à nomeação dentro do prazo de 
validade do Concurso Público regulado pelo presente Edital e eventual prorrogação, em relação aos cargos 
remanescentes, aos que vagarem e aos que forem criados.
4. Os candidatos que tomarem posse estarão subordinados ao Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Bauru (Lei Municipal nº 1.574/71 e alterações posteriores), ao Regime Jurídico Único do 
Servidor Público Municipal (Lei Municipal nº 3.373/91 e alterações posteriores), ao Regime Disciplinar 
do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.781/94 e alterações posteriores), Plano de 
Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores da Secretaria Municipal de Administração (Lei Municipal 
nº 5.975/10 e alterações posteriores) e demais disposições legais aplicáveis aos Servidores Públicos 
Municipais.
5. Os candidatos ao cargo do presente Concurso Público ficarão sujeitos à Jornada Básica de Trabalho 
prevista no Capítulo II deste Edital. 
6. O cargo, as vagas, a escolaridade/pré-requisito e os vencimentos estão estabelecidos no Capítulo II 
deste Edital.
7. A data, o local e horário de realização da Prova Objetiva serão divulgados no Edital de Convocação 
publicado no Diário Oficial do Município de Bauru em 5 (cinco) de maio de 2015.   
8. A data, o local e horário para a entrega de Títulos serão divulgados oportunamente no Diário Oficial do 
Município de Bauru.
9. A Descrição do Cargo consta no Anexo I deste Edital.
10. O Conteúdo Programático consta no Anexo II deste Edital.
11. A contratação será pelo Regime Estatutário.

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

Cargo Vaga(s) Escolaridade/
Pré-Requisito¹ Vencimentos² Benefícios³

Jorna
da 

Básica de 
Trabalho

Valor 
Inscrição

Especialista 
Em Construção 
Civil / 
Infraestrutura – 
ARQUITETO

01

Conclusão do 
Ensino Superior 
em Arquitetura  
e Registro no 

Conselho Regional 
de Arquitetura e 

Urbanismo(CAU)

R$ 3.376,82 R$ 285,00 30 horas / 
semanais R$ 30,00

Notas:
Vencimentos¹: Referência Salarial C1 / Grade dos Especialistas Técnicos 2 da Lei Municipal nº 5.975/10
Benefícios²: Vale Alimentação (R$285,00 – Lei Municipal nº 5323/05 e Lei Municipal nº 6505/14) 

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

a) ser brasileiro nato, naturalizado ou estrangeiro, nos termos do artigo 12 da 
Constituição Federal de 1.988, da Lei Federal nº 6.815/80 (Estatuto do Estrangeiro) 
e Decreto Federal nº 86.715/81;

a.1) o candidato estrangeiro deverá apresentar para a posse o Visto Permanente. 
b) ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos na data da posse;
c) estar em dia com as obrigações eleitorais;
d) estar em dia com os deveres do Serviço Militar, para os candidatos do sexo 
masculino;
e) não registrar antecedentes criminais, achando-se em pleno exercício de seus 
direitos civis e políticos;
f) possuir os requisitos necessários para exercer o cargo pleiteado, bem como os 
documentos comprobatórios da escolaridade/pré-requisitos constantes do Capítulo 
II (Diploma, Certificado ou Declaração de Conclusão do Ensino Superior em 
Arquitetura e Urbanismo, devendo este ser emitido por estabelecimento de Ensino 
Oficial ou Particular, devidamente registrado no órgão competente (MEC), bem 
como Registro no CAU estando em dia com sua anuidade comprovando estar regular 
para o exercício da profissão) e os documentos necessários à investidura do cargo 
indicados no Capítulo XIV, Item 5 deste Edital;
g) gozar de boa saúde física e mental para o exercício das atribuições do cargo, 
devendo estas serem apuradas por perícia médica realizada por médico oficial.
h) residir no Município de Bauru/SP ou em localidade próxima, nos termos das Leis 
Municipais nº 3.781/94 (artigo 14, inciso XII) e 5.805/09.
i) não ter sido demitido ou exonerado do serviço público federal, estadual ou 
municipal, em consequência de processo administrativo ou a bem do serviço público, 
bem como não ter sido demitido por justa causa de emprego público de autarquia, 
fundação, empresa pública, ou sociedade de economia mista, instituída por órgãos da 
administração federal, estadual ou municipal;
j) conhecer e estar de acordo com as Instruções do Concurso.

2. O ato de nomeação será tornado sem efeito quando o candidato:
a) não tomar posse dentro do prazo legal;
b) deixar de comprovar qualquer um dos requisitos especificados anteriormente;
c) tiver sido demitido a bem do serviço público ou por justa causa, em quaisquer das 
esferas da Administração Pública; 
d) apresentar declarações falsas.

3. A comprovação do preenchimento das condições necessárias à investidura no cargo será feita através da 
entrega de seus documentos comprobatórios. 
4. O candidato nomeado que, na data da posse, não reunir todos os requisitos enumerados no Item 1 deste 
Capítulo perderá o direito à vaga, sem ter direito à restituição da Taxa de Inscrição ou de qualquer despesa 
decorrente de sua nomeação.

CAPÍTULO IV – DAS INSCRIÇÕES:
1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.
 1.1) Objetivando evitar ônus desnecessário, o candidato deverá orientar-se no sentido de recolher 

o valor da inscrição somente após tomar conhecimento de todos os procedimentos, requisitos e 
condições exigidos para o Concurso. 

2. As inscrições para o Concurso Público regulado neste Edital serão realizadas EXCLUSIVAMENTE 
pela internet, através do site www.bauru.sp.gov.br na ÁREA DE CONCURSOS das 0h (zero hora) do dia 
25 (vinte e cinco) de março de 2015 às 20h do dia 10 (dez) de abril de 2015, (horário de Brasília/DF), 
devendo o candidato adotar os seguintes procedimentos:
Observações: Por se tratar de um sistema informatizado de Concursos, o Candidato deve seguir todas 
as orientações destes previstas neste Capítulo, bem como arquivar seu usuário e senha para possibilitar 
posteriores consultas e/ou outras inscrições em outros concursos desta Prefeitura.
 2.1) Escolha do Cargo: Escolher o Cargo desejado em “Inscrições Abertas” e selecionar 

“Fazer Inscrição”.
 2.2) Cadastro: O candidato deverá efetuar seu acesso ao sistema (caso já possua usuário e senha 

cadastrados) ou cadastrar-se em “Cadastro do Candidato”, informando corretamente todos os 
dados solicitados, atentando-se para os dados OBRIGATÓRIOS.
2.3) Seleção do Cargo Desejado: Após preencher o cadastro, o candidato deverá optar pelo cargo 
para o qual pretende concorrer, sendo, no caso regulado pelo presente Edital: ESPECIALISTA 
EM CONSTRUÇÃO CIVIL / INFRAESTRUTURA – ARQUITETO e selecionar “Fazer 
Inscrição”.
2.4) Confirmação de Inscrição: Ler atentamente o “Formulário de Inscrição”, selecionar a 
opção de confirmação dos dados e após “Confirmar Inscrição”.
2.5) Recolhimento da Taxa de Inscrição - Impressão do Boleto Bancário e do Pré-
Comprovante de Inscrição: Após preencher o cadastro e escolher qual o cargo que pretende 
concorrer, o candidato deverá providenciar a impressão do Boleto Bancário no valor de R$ 
30,00 (trinta reais), importância esta referente à Taxa de Inscrição, não restituível sob qualquer 
hipótese, bem como do Pré-Comprovante de Inscrição.   

a) O Boleto Bancário impresso nos termos indicados no Item 2.5 poderá ser pago 
em qualquer agência bancária, até a data de seu vencimento. Não serão aceitos 
pagamentos em cheque, através de transferência, DOC, ordem de pagamento, 
condicionais e/ou extemporâneas ou por qualquer outra via que não a 
especificada neste Edital. Sendo verificado, a qualquer tempo, o recebimento de 
inscrição que não atenda a todos os requisitos fixados no presente Item, a mesma 
será cancelada. 
b) O candidato que efetuar o pagamento do Boleto Bancário referente a outro 
concurso que não o do cargo previsto neste edital não poderá utilizá-lo para 
efetivar a inscrição neste concurso, sendo obrigado a novo pagamento.

2.6) Efetivação da Inscrição: O candidato deverá acompanhar (mediante login e senha de 
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acesso) durante os 05 (cinco) dias úteis subsequentes ao pagamento do Boleto Bancário 
tratado no Item 2.5, através da área de CONCURSOS do site www.bauru.sp.gov.br a efetivação 
de sua inscrição. A inscrição do candidato somente será válida após a sua Efetivação, nos 
termos indicados neste item. Caso não seja observada tal determinação, o candidato ficará 
impossibilitado de realizar a prova, não tendo direito a restituição dos valores recolhidos 
a título de Taxa de Inscrição.

a) O candidato deve obrigatoriamente imprimir o COMPROVANTE DE 
INSCRIÇÃO (com status PAGO ou ISENTO) após a efetivação e, para sua 
segurança, levar no dia da Prova.
b) Caso o candidato tenha efetuado o pagamento do Boleto Bancário nos termos 
indicados neste Capítulo e não tenha a confirmação de seu pagamento no site 
supracitado, este deverá entrar em contato com o Departamento de Recursos 
Humanos, através dos telefones (14) 3235-1081 ou (14) 3235-1207, das 08h às 18h.

3. O candidato deverá estar atento ao boleto que irá utilizar para pagamento de sua inscrição, pois caso 
o candidato efetue o pagamento de boleto referente à inscrição cancelada, o pagamento será inválido, 
impossibilitando sua participação no certame.

CAPÍTULO V – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA PROVA: 
1. Condições Especiais para Prestação da Prova: Os candidatos portadores de necessidades especiais 
temporárias ou permanentes, poderão  requerê-las, de forma justificada, no ato da inscrição, apresentando 
pedido detalhado das condições especiais de que necessita, como por exemplo: prova ampliada, auxílio 
para leitura da prova, sala de fácil acesso, ou outras condições as quais deverão estar claramente descritas 
no pedido.

1.1) A solicitação da Condição Especial para prestar a prova deverá vir acompanhada de Laudo 
Médico, no qual conste a Classificação Internacional de Doença – CID da doença que acomete 
o candidato, bem como a justificativa de necessidade da condição pleiteada pelo candidato. 
1.2) O laudo médico deverá ser enviado pelo correio com A.R. (Aviso de Recebimento) 
endereçado a Comissão Examinadora do referido concurso, para o Departamento de Recursos 
Humanos da Prefeitura Municipal de Bauru, localizado na Praça das Cerejeiras, n° 1-59, Vila 
Noemy, Bauru/SP, CEP: 17014-900, no período de 25 (vinte e cinco) de março de 2015 a 10 
(dez) de abril de 2015.
1.3) O atendimento às condições especiais pleiteadas ficará sujeito à análise da razoabilidade 
do solicitado.
 1.4) As decisões sobre o requerimento de condição especial para prestação da Prova, serão 
publicadas no Diário Oficial do Município em 18 (dezoito) de abril de 2015.
1.5) Contra a decisão que indeferir a solicitação de condição especial para prestação da prova 
caberá recurso, devidamente justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
tendo como termo inicial o 1° (primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário 
Oficial do Município disponível no site: www.bauru.sp.gov.br.  

CAPÍTULO VI – DA CANDIDATA LACTANTE:
1. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova, além de solicitar 
atendimento especial para tal fim, deverá apresentar pessoalmente ou através de e-mail os seguintes 
documentos:

1.1) Pessoalmente: A candidata lactante deverá apresentar na Prefeitura Municipal de Bauru – 
Departamento de Recursos Humanos, localizado na Praça das Cerejeiras, nº 1-59, Vila Noemy, 
CEP: 17014-900 – Bauru/SP, 2° andar, requerimento contendo seu nome completo, o número da 
Cédula de Identidade RG, o número do CPF, a nomenclatura do cargo que pretende concorrer, 
bem como seu número de inscrição, acompanhado de cópia da Certidão de Nascimento 
da criança,  bem como do documento de identificação do acompanhante adulto (Cédula de 
Identidade RG),  até às 16h do dia  15 (quinze) de maio de 2015.
1.2) Através de e-mail: A candidata lactante deverá encaminhar cópia digitalizada da certidão 
de nascimento da criança, bem como o documento de identificação do acompanhante adulto 
digitalizado (Cédula de Identidade RG) para o e-mail: rh@bauru.sp.gov.br até às 16h do dia  15 
(quinze) de maio de 2015. A candidata deverá informar seu nome completo, o número de sua 
Cédula de Identidade RG, o número do CPF, a nomenclatura do cargo que pretende concorrer, 
bem como seu número de inscrição. 

2. O acompanhante adulto ficará em sala reservada e será o responsável pela guarda da criança. 
3. A candidata que não levar 01 (um) acompanhante adulto não poderá permanecer com a criança no local 
de realização da prova.
4. Caso a criança ainda não tenha nascido até a data estabelecida no Item 1, a candidata deverá apresentar 
na data designada para realização da prova, cópia da Certidão de Nascimento da criança, bem como o 
documento de identificação do acompanhante. 
5. A Prefeitura Municipal de Bauru não disponibilizará, em hipótese alguma, acompanhante para guarda 
da criança.

CAPÍTULO VII – DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA:
1. Às pessoas com deficiência que pretendem fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas no inciso 
VIII do artigo 37 da Constituição Federal, na Lei Federal nº 7.853/89, no Decreto Federal nº 3.298/99, na 
Lei Complementar Estadual nº 683/92 e alterações posteriores, no Decreto Estadual nº 60.449/14 e na Lei 
Municipal nº 5.215/04 e Decreto Municipal nº 12.585/14, é assegurado o direito de inscrever-se 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 a serem preenchidas. 
3.  As frações decorrentes do cálculo do percentual de que trata o caput desse artigo só serão arredondadas 
para o número inteiro subsequente quando maiores ou iguais a 05 (cinco).  
4. O candidato com deficiência, antes de inscrever-se no presente Concurso deverá verificar se as atribuições 
do cargo são compatíveis com a sua deficiência . 
5. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no artigo 
4º do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, na Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça e na 
Lei Municipal nº 5.215/04.
6. As pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no artigo 40 do Decreto 
Federal nº 3.298/99, participarão do Concurso em igualdade de condições com os demais candidatos, no 
que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de 

aplicação das provas. 
7. O candidato com deficiência poderá requerer no ato da inscrição e na forma disciplinada pelo Capítulo 
V deste Edital, atendimento especial, para o dia de realização das provas, indicando as condições de que 
necessita, conforme previsto no artigo 40, §§ 1º e 2º, do Decreto nº 3.298/99 e alterações.
8. O candidato deverá declarar, no ato da inscrição tal condição, especificando-a no Formulário de 
Inscrição preenchido via internet nos termos indicados no Capítulo IV.

8.1) Para Efetivar sua Inscrição nos termos indicados no Capítulo IV, o candidato com 
deficiência deverá apresentar Laudo Médico (original ou cópia autenticada) expedido no prazo 
máximo de 12 (doze) meses antes do término do período designado para as inscrições, 
atestando a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código 
correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, a provável causa da deficiência 
que lhe acomete, se há sequelas que assegurem a adaptação de sua prova, informando ainda, o 
nome do candidato, seu documento de identidade (RG), número do CPF, conforme modelo do 
Anexo III. 

a) O Laudo Médico para os fins acima indicados deverá constar expressamente que a 
deficiência se enquadra na previsão do artigo 4º e seus incisos do Decreto nº 3.298/99 
e alterações posteriores. 

9. Os benefícios previstos nos parágrafos 1º e 2º do artigo 40 do Decreto Federal nº 3.298/99, deverão ser 
requeridos (Modelo: Anexo IV), por escrito e tal Requerimento deverá ser enviado pelo correio com A.R. 
(Aviso de Recebimento) endereçado a Comissão Examinadora do referido concurso, para o Departamento 
de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Bauru, localizado na Praça das Cerejeiras, n° 1-59, Vila 
Noemy, Bauru/SP, CEP: 17014-900, no período de 25 (vinte e cinco) de março a 10 (dez) de abril de 
2015.
10. Além do já determinado, o candidato com deficiência deverá declarar, quando da inscrição, se deseja 
concorrer às vagas reservadas aos candidatos com deficiência, no campo destinado para tal finalidade.
11. O candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme as instruções constantes neste 
Capítulo, não poderá impetrar recurso administrativo em favor de sua condição.
12. O candidato com deficiência, se classificado na forma estabelecida por este Edital, além de figurar na 
lista de classificação geral, terá seu nome constante da lista específica de deficientes. 
13. O candidato com deficiência aprovado no Concurso regulado por este Edital, quando convocado, 
deverá, munido de documento de identidade original, submeter-se à avaliação a ser realizada pelos médicos 
oficiais do Município de Bauru, objetivando verificar se a deficiência declarada se enquadra na previsão do 
artigo 4º, do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, assim como se há compatibilidade ou não da 
deficiência com as atribuições do Cargo a ser ocupado, nos termos dos artigos 37 e 43 da referida norma, 
observadas as seguintes disposições:

13.1) A avaliação de que trata este Item terá caráter terminativo.
13.2) 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.
13.3) O candidato com deficiência, que não comparecer para avaliação tratada neste Item, 
perderá o direito de gozo dos benefícios que lhe são cabíveis, passando a figurar somente na 
Lista Geral de Candidatos.
13.4) Verificada a incompatibilidade entre a deficiência e as atribuições do Cargo postulado, o 
candidato será eliminado do certame.
13.5) Será eliminado da lista de deficientes o candidato, cuja deficiência assinalada no Formulário 
de Inscrição não se fizer constatada na forma do artigo 4º e seus incisos do Decreto Federal nº 
3.298/99 e suas alterações, devendo o mesmo permanecer apenas na lista de classificação geral, 
caso obtenha a pontuação necessária para tanto.

14. As vagas reservadas que não forem providas por falta de candidatos com deficiência ou por reprovação 
no Concurso ou na perícia médica, esgotada a listagem especial, serão preenchidas pelos demais candidatos 
com estrita observância à ordem classificatória.
15. A não observância, pelo candidato, de qualquer das disposições deste Capítulo, implicará a perda do 
direito a ser nomeado para as vagas reservadas aos candidatos com deficiência.
16. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para o Concurso Público regulado por este Edital 
e não será devolvido ao candidato.
17. Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de 
restrição funcional, licença por motivo de saúde ou aposentadoria por invalidez.
18. As decisões sobre o requerimento de inscrição como deficiente serão publicadas no Diário Oficial do 
Município em 18 (dezoito) de abril de 2015.
19. Contra a decisão que indeferir a solicitação de inscrição como deficiente caberá recurso, devidamente 
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1° 
(primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial do Município disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br 

CAPÍTULO VIII – DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO:
1. De acordo com a Lei Municipal nº 4.385/99, alterada pela Lei Municipal nº 5.340/06, ficarão isentos do 
recolhimento da Taxa de Inscrição, os candidatos que comprovarem DOAÇÃO DE SANGUE no ano 
corrente, em hospitais públicos e/ou privados do Município de Bauru.
2. A isenção, tratada no Item 1 deste Capítulo deverá ser expressamente requerida no ato da inscrição 
efetuada nos termos indicados no Capítulo IV, ficando o candidato inteiramente responsável pelas 
informações prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo teor das afirmativas. 
3. Não será concedida a Isenção da Taxa de Inscrição tratada no Item 1 deste Capítulo aos que deixarem 
de requerê-la expressamente, omitirem informações e/ou torná-las inverídicas.
4. Para requerer a Isenção da Taxa de Inscrição nos termos do presente Capítulo, os candidatos deverão 
apresentar no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Bauru, localizado na Praça 
das Cerejeiras, nº 1-59, Vila Noemy, Bauru/SP, CEP: 17014-900, no período de 25 (vinte e cinco), 26 (vinte 
e seis), 27 (vinte e sete) e 30 (trinta) de março de 2015 das 8h30min. às 17h, juntamente com a cópia do 
Pré-comprovante de inscrição, devidamente preenchido via internet nos termos indicados no Capítulo IV, 
documento hábil a comprovar doação de sangue, no corrente ano, em hospitais públicos e/ou privados do 
Município de Bauru/SP.
5. Será aceito o seguinte documento para fins de concessão da Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição: 
Declaração firmada em papel timbrado do hospital, contendo o nome completo e o número de identidade 
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do doador, a data da doação, com assinatura, número do documento e carimbo do responsável do 
setor / área / departamento ou carteira de doação de sangue do corrente ano, com carimbo do setor 
responsável (original e cópia).
6. Os candidatos que optarem pela apresentação de cópia do comprovante de doação de sangue nos termos 
indicados no Item 5 deste Capítulo, deverão apresentar no local e período designados no Item 4, a via 
original de seu comprovante de doação para que seja providenciada sua regular autenticação.
7. Será indeferido o Requerimento de Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição que estiver preenchido 
incorretamente, que for encaminhado por outro meio que não o estabelecido no Item 4 deste Capítulo e 
que não observar os requisitos elencados no Item 5, também deste Capítulo.
8. As decisões sobre o requerimento de Isenção de Taxa de Inscrição serão publicadas no Diário Oficial do 
Município em 02 (dois) de abril de 2015. 
9. Contra a decisão que indeferir a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição caberá recurso, devidamente 
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1° 
(primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial do Município disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br
10. O candidato beneficiado com a Isenção da Taxa de Inscrição terá sua inscrição efetivada nos termos do 
Capítulo IV, Item 2.6.
11. Os candidatos que tiverem a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição indeferida e desejar inscrever-
se, normalmente, poderão fazê-lo, desde que recolham a Taxa de Inscrição nos termos indicados no 
Capítulo IV.

11.1) O Boleto Bancário para os optantes “Doadores” será gerado com o valor integral da 
Inscrição, permitindo aos candidatos efetuar o pagamento em caso de indeferimento da Isenção 
do pagamento da taxa de Inscrição pelos motivos expostos nos itens anteriores, observados o 
período de inscrição e os horários bancários de sua região.

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

Cargo Prova Nº 
Questões Peso Caráter Duração 

da Prova

Especialista Em 
Construção Civil 
/ Infraestrutura – 
ARQUITETO

Prova Objetiva

Conhecimentos 
Específicos 20

90 Eliminatório e 
Classificatório 03 horas

Informática - 
AUTOCAD 10

Língua 
Portuguesa 14

Legislação 
Municipal 6

Análise de 
Títulos

Apresentação de 
Títulos - 10 Classificatório -

2. O Concurso Público realizado para preenchimento do cargo de Especialista Em Construção Civil / 
Infraestrutura – ARQUITETO será composto por Prova Objetiva e Análise de Títulos, nos termos 
abaixo descritos:

2.1) 1ª Fase - Prova Objetiva: A Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, 
valendo 90 (noventa) pontos, prevista para realizar-se no dia 17 (dezessete) de maio de 2015, 
será composta por 50 (cinquenta) questões objetivas de múltipla escolha com 04 (quatro) 
alternativas cada uma, versando sobre os assuntos constantes no Conteúdo Programático do 
Anexo II, sendo considerada apenas 01 (uma) alternativa correta, e sua aplicação terá duração 
de 03 (três) horas, sendo aprovados nesta fase os candidatos que obtiverem no mínimo 60% 
(sessenta por cento) de aproveitamento.
2.2) 2ª Fase - Análise de Títulos: A Análise de Títulos, de caráter classificatório, valendo 10 
(dez) pontos, reger-se-á pelas regras a seguir expostas:

a) a Análise de Títulos terá caráter meramente classificatório e, portanto, não 
elimina do concurso os candidatos que não apresentarem Títulos;
b) todos os candidatos poderão apresentar os Títulos, porém somente serão pontuados 
os Títulos dos candidatos aprovados na Prova Objetiva;
c) a entrega dos Títulos é de responsabilidade dos candidatos e os mesmos deverão 
ser entregues na data, local e horário,  oportunamente publicados no Diário Oficial 
de Bauru.
d) será permitida a Entrega de Títulos por procuradores legalmente habilitados, 
mediante a apresentação de procuração, contendo poderes específicos para tanto, 
com firma reconhecida e apresentação de documento de identificação do Procurador;
e) no ato da entrega dos Títulos, o candidato ou seu procurador, preencherá 
Formulário próprio fornecido pelo Departamento de Recursos Humanos da 
Secretaria Municipal de Administração, no qual identificará a quantidade de 
Títulos apresentados;
f) o Formulário deverá ser assinado pelo candidato ou seu Procurador constituído, 
legal e especificamente, para a prática de tal ato e pelo responsável pela recepção 
dos Títulos;
g) as cópias dos Títulos a serem entregues deverão ser autenticadas em Cartório ou 
Cópias Reprográficas simples, acompanhadas dos originais;
h) após a entrega dos Títulos, não serão permitidas substituições ou complementações, 
em qualquer tempo;
i) os Títulos não serão recebidos fora da data, local e horário, oportunamente 
publicados no Diário Oficial de Bauru.
j) o recebimento dos Títulos é de responsabilidade do Departamento de Recursos 
Humanos da Secretaria Municipal de Administração e as respectivas avaliações 
são de responsabilidade da Comissão Examinadora nomeada através da Portaria nº 
358/2015. 
k) serão considerados e pontuados os Títulos, conforme quadro a seguir:

Títulos Comprovantes Valor 
Unitário

Valor 
Máximo

Doutorado

Declaração ou Certificado de 
conclusão de curso de pós-
graduação em nível de Doutorado, 
na área de arquitetura e urbanismo, 
devidamente registrado no órgão 
competente.

5,0 pontos 5,0 pontos

Mestrado

Declaração ou Certificado de 
conclusão de curso de pós-
graduação em nível de Mestrado, 
na área de arquitetura e urbanismo, 
devidamente registrado no órgão 
competente.

3,0 pontos 3,0 pontos

Especialização

Declaração, Certificado ou 
Diploma, de conclusão de curso 
de especialização em nível de pós 
graduação lato sensu, com carga 
horária mínima de 360 horas-aula 
na área de  arquitetura e urbanismo 
, devidamente registrado no órgão 
competente.

2,0 pontos 2,0 pontos

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

CAPÍTULO X – DA REALIZAÇÃO DA PROVA:
1. A data, local e horário para realização da 1ª Fase - Prova Objetiva serão publicados no Edital de 
Convocação no Diário Oficial do Município de Bauru, em 5 (cinco) de maio de 2015.   
2. Os Títulos deverão ser entregues na data, local e horário, publicados oportunamente no Diário 
Oficial do Município de Bauru.
3. Só será permitida a participação do candidato na Prova Objetiva, na respectiva data, local e horário 
constantes do Edital de Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru.
4. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações na imprensa oficial, não 
podendo alegar desconhecimento ou justificar sua ausência ou atraso na realização da Prova Objetiva.
5. O candidato deverá comparecer ao local designado para realização da Prova Objetiva, com antecedência 
mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para seu início, munido do seguinte documento: 
Original da Cédula Oficial de Identidade RG, ou Carteira Expedida por Órgão de Classe que tenha 
força de documento de identificação, Carteira de Trabalho, ou qualquer outro documento com foto 
reconhecido por lei. Não serão aceitas cópias, ainda que autenticadas.

5.1) Para sua segurança, o candidato deverá levar no dia da Prova o Comprovante de 
Inscrição. 

6. Os documentos deverão estar em perfeitas condições e com fotos atuais, de forma a permitirem com 
clareza a identificação do candidato.
7. O não comparecimento na Prova Objetiva, qualquer que seja o motivo, caracterizará a desistência 
do candidato e resultará na sua automática eliminação. Não será concedida, em nenhuma hipótese, uma 
segunda chamada de prova.
8. O candidato não poderá ausentar-se da sala em que será aplicada a prova, sem o acompanhamento de 
um fiscal.
9. O horário de início da prova será definido em cada sala, após os devidos esclarecimentos sobre sua 
aplicação.
10. Durante a realização da Prova Objetiva, o candidato somente poderá retirar-se da sala depois de 
transcorrida 01 (uma) hora do início da aplicação da prova.
11. Durante a realização da Prova, não será permitida nenhuma espécie de consulta ou comunicação entre os 
candidatos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações, calculadoras, 
celulares, relógio digital ou qualquer outro meio eletrônico. 
12. Ao ingressar na sala para realização da prova, todos os candidatos deverão lacrar os seus pertences 
em saco plástico fornecido pela organização deste Concurso Público, desligando todos os equipamentos 
eletrônicos (celulares, relógios digitais, etc.), uma vez que, se os mesmos emitirem qualquer tipo de sinal 
sonoro, o candidato será eliminado do certame. 
  12.1) O candidato que não atender tal determinação poderá ser eliminado do certame. 
  12.2) Sugere-se aos candidatos, antes de lacrar seus pertences que verifiquem se estão portando 

todos os itens necessários à execução da prova (óculos, caneta esferográfica, lápis, etc.).
  12.3) O saco plástico tratado no Item 12 só poderá ser violado após a saída do candidato do local 

estabelecido para realização da prova.

CAPÍTULO XI – DO JULGAMENTO DA PROVA E DA SUA CLASSIFICAÇÃO:
1. A 1ª Fase - Prova Objetiva aplicada aos candidatos ao cargo de Especialista em Construção Civil/
Infraestrutura – ARQUITETO terá caráter eliminatório e classificatório, atribuindo-se 1,80 (um ponto 
e oitenta décimos) a cada questão correta. Será considerado aprovado nesta fase aquele que obtiver, no 
mínimo, 60% (sessenta por cento) de aproveitamento.
2. A 2ª Fase – Análise de Títulos aplicada aos candidatos ao cargo de Especialista em Construção Civil/
Infraestrutura – ARQUITETO terá caráter Classificatório. A nota final corresponderá a soma do número 
de acertos do candidato na Prova Objetiva e a pontuação obtida na Análise de Títulos.
3. As questões que tiverem respostas rasuradas ou em duplicidades serão anuladas.
4. Os candidatos que fizerem algum tipo de rasura ou não preencherem corretamente o Cartão Resposta, 
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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.
5. Os resultados tanto da Prova Objetiva, quanto da Análise de Títulos, serão publicados oportunamente 
no Diário Oficial de Bauru.
6. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar as publicações de todos os atos, editais 
e comunicados referentes a este Concurso, devendo ainda manter atualizado seu endereço para 
correspondência e demais dados, no cadastro efetuado pelo mesmo, na área de concursos do site: www.
bauru.sp.gov.br, inclusive após divulgação do resultado final.
7. Da divulgação dos Resultados constarão apenas os candidatos aprovados para o cargo para o qual se 
inscreveu.
8. Os candidatos aprovados no presente Concurso serão classificados em ordem decrescente de pontuação e 
a posse será feita obedecendo-se rigorosamente à ordem de classificação e as necessidades da Administração 
Pública, de acordo com sua conveniência e oportunidade.
9. Em caso de empate na nota final do concurso, terá preferência o candidato que, na seguinte ordem: 

a) tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, até o último dia de inscrição 
neste concurso, conforme prescrito pelo artigo 27, parágrafo único, da Lei nº 10.741, 
de 1º de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso);
b) obtiver maior número de acertos nas questões de Conhecimentos Específicos da 
Prova Objetiva; 
c) obtiver maior número de acertos nas questões de Autocad da Prova Objetiva;
d) obtiver maior número de acertos nas questões de Língua Portuguesa da Prova 
Objetiva
d) obtiver maior número de pontos obtidos na Análise de Títulos; 
e) tiver maior idade entre os candidatos.

CAPÍTULO XII – DOS RECURSOS:
1. Sob pena de não conhecimento, os recursos referentes á qualquer ato público do concurso regulado Poe 
este edital deverão ser endereçados à Comissão Examinadora e interpostos no prazo de até 05 (cinco) dias 
úteis após a ocorrência do evento que lhes der causa, tendo como termo inicial o 1º (primeiro) dia útil 
subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru e no site www.bauru.sp.gov.br (modelo anexo V).

1.1) O candidato Recorrente deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito, restando 
explícito o seu requerimento (exemplos: anulação, alteração de gabarito, etc.). 

2. Admitir-se-á um único recurso por candidato para cada ato público deste concurso, devidamente 
fundamentado, sendo desconsiderado recurso de igual teor e pedidos genéricos.
3. Os recursos deverão ser entregues pelo candidato ou por seu procurador, em 02 (duas) vias (original e 
cópia), no Protocolo da Secretaria Municipal da Administração. Não serão aceitos recursos interpostos 
por fax-símile, telegrama, internet ou por qualquer outro meio que não esteja especificado neste Edital.
4. Somente serão apreciados os recursos interpostos dentro do prazo indicado no Item 1 deste Capítulo.
5. São requisitos necessários à admissibilidade dos Recursos Administrativos interpostos em face do 
Concurso Público regulado pelo presente edital:

a) endereçamento à Comissão Examinadora do certame;
b) indicação do cargo para o qual o concorreu o Recorrente;
c) indicação da numeração do Edital regulamentador do Concurso Público do qual o 
Recorrente participou e deseja esclarecimentos;
d) qualificação completa do candidato Recorrente (nome completo, RG, CPF, 
endereço residencial e telefone (s) para contato);
e) indicação de seu número de inscrição;
f) estar devidamente assinado pelo candidato Recorrente.

6. As decisões dos recursos serão publicadas no Diário Oficial de Bauru.
7. O gabarito publicado poderá ser alterado em função dos recursos interpostos e a prova será corrigida de 
acordo com o gabarito final divulgado após decisão de tais recursos. 
8. Os pontos relativos às questões eventualmente anuladas serão atribuídos à todos os candidatos constantes 
na lista de presença assinada na data em que for aplicada a prova.
9. Em caso de republicação de gabarito, caberá Recurso Administrativo apenas das questões eventualmente 
alteradas, observando-se o prazo preconizado pelo Item 1 deste Capítulo.
10. Não caberá interposição de Recurso requerendo a reconsideração de Recurso indeferido interposto 
anteriormente. 
11. Serão preliminarmente indeferidos os recursos:
 a) cujo teor desrespeite a Comissão Examinadora;
 b) que esteja em desacordo com as especificações contidas neste Capítulo;
 c) sem fundamentação ou com fundamentação inconsistente ou incoerente;
 d) que não esteja explícito o requerimento do candidato Recorrente.
12. Os recursos interpostos que não preencherem os requisitos necessários à sua admissibilidade nos termos 
preconizados neste Capítulo serão recebidos como Direito de Petição, conforme prescrito pela Constituição 
Federal de 1988.
13. Após a publicação do gabarito, a prova será disponibilizada no site da Prefeitura Municipal de Bauru 
(www.bauru.sp.gov.br). 
14. Após efetuadas as correções, o Cartão Resposta (gabarito) do candidato será disponibilizado no site 
da Prefeitura Municipal de Bauru (www.bauru.sp.gov.br) – PORTAL DO CANDIDATO, podendo este 
ser visualizado até a publicação da Homologação do Concurso Público tratado neste edital, nos termos 
prescritos no Capítulo XIII. 

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

CAPÍTULO XIV – DO PROVIMENTO DO CARGO:
1. O provimento do Cargo obedecerá à ordem de classificação.
2. A nomeação será feita através do Diário Oficial de Bauru, que estabelecerá data, local e horário para 
apresentação do candidato aprovado.
3. Perderá os direitos decorrentes do Concurso o candidato que:

a) não comparecer no prazo disciplinado por lei para a posse (artigo 40 da Lei 
Municipal nº 1.574/71);

b) não aceitar as condições estabelecidas para exercício do cargo, pela Prefeitura 
Municipal de Bauru;
c) recusar a nomeação (será excluído do cadastro, sendo o fato formalizado em 
Termo de Desistência);
d) não comprovar a escolaridade/pré-requisitos estabelecidos no presente Edital;
e) for considerado inapto pela Perícia Médica para as atribuições do cargo para qual 
concorreu. 

4. O candidato, após sua nomeação no Diário Oficial do Município de Bauru, terá para posse prazo de 30 
(trinta) dias, prorrogáveis por mais 30 (trinta) dias, nos termos prescritos pela Lei Municipal nº 1.574/71. 
5. A posse do candidato nomeado ficará condicionada: 

a) a comprovação da idade mínima de 18 (dezoito) anos, mediante apresentação da 
Certidão de Nascimento/Certidão de Casamento atualizada;
b) a apresentação da Cédula de Identidade RG expedida no estado em que residir na 
data da nomeação;
c) se estrangeiro, a comprovação de sua regularidade no país, mediante apresentação 
do Visto Permanente e a parecer jurídico sobre a possibilidade de ocupar ou não o 
cargo;
d) a comprovação de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da 
Fazenda (CPF), acompanhado de comprovante de sua Situação Cadastral;
e) a apresentação de Comprovante de Residência emitido nos últimos 90 (noventa) 
dias. Caso o candidato não possua comprovante de residência em seu nome, deverá 
apresentar declaração do responsável pelo imóvel onde reside; 
f) a apresentação de Termo de Responsabilidade, declarando não ter sido demitido(a) 
ou exonerado(a) do serviço público municipal, estadual ou federal;

 g) apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS; 
 h) apresentação de inscrição no Programa de Integração Social – PIS e/ou no 

Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP);
i) apresentação de Certidão de Casamento atualizada ou Escritura Pública de União 
Estável atualizada; 
j) a prova de quitação com as obrigações eleitorais, mediante apresentação do Título 
Eleitoral acompanhado do comprovante de votação na última eleição;

 k) quando do sexo masculino, a prova de quitação com as obrigações militares, 
mediante apresentação do Certificado de Reservista ou Carta Patente; 
l) a apresentação dos documentos que comprovem a escolaridade/pré-requisitos 
exigidos para investidura no cargo, bem como de outros documentos julgados 
necessários (conforme indicado no Capítulo III, Item f deste edital);

 m) a comprovação de registro no Conselho Regional da categoria, acompanhada 
do comprovante de regularidade de pagamento da respectiva anuidade, quando 
existente; 
n) a comprovação de não registrar antecedentes criminais, mediante apresentação de:

n.1) certidão negativa dos distribuidores criminais dos lugares em que tenha 
residido nos últimos 05 (cinco) anos, da Justiça Federal e Estadual, devendo 
esta(s) ter(em) sido expedida(s) nos últimos 180 (cento e oitenta) dias.
n.2) certidão negativa de antecedentes criminais da Polícia Federal e da 
Polícia dos Estados onde tenha residido nos últimos 05 (cinco) anos, devendo 
estas terem sido expedidas a no máximo 90 (noventa) dias. 

 o) à avaliação psicológica, para avaliação de sua saúde mental;
p) à perícia médica, para avaliação de sua saúde física e mental, de caráter 
eliminatório.

6. Para posse não serão aceitas fotocópias não autenticadas. 

CAPÍTULO XV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
1. A inexatidão das afirmativas, irregularidades de documentos ou outras ocorrências constatadas no 
decorrer do processo, ainda que verificadas posteriormente a aplicação das provas, acarretarão a perda dos 
direitos decorrentes do Concurso Público.
2. O prazo de validade do presente Concurso Público será de 02 (dois) anos, a contar da data de sua 
Homologação, podendo ser prorrogado por igual período, de acordo com a necessidade da Administração 
Pública.
3. Os atos relativos ao Concurso Público serão publicados no Diário Oficial de Bauru que estará disponível 
na Internet pelo endereço: www.bauru.sp.gov.br e no Departamento de Recursos Humanos, no endereço 
indicado no Item 1.2 do Capítulo V, não se aceitando justificativas para o desconhecimento dos prazos 
neles assinalados. 
4. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria nº 358/2015.

ANEXO I
DESCRIÇÃO DO CARGO

ESPECIALISTA EM CONSTRUÇÃO CIVIL / INFRAESTRUTURA – ARQUITETO
Planejar e elaborar projetos de arquitetura, de urbanismo e paisagismo. Orientar e acompanhar funcionários 
no processo de construção, reforma e restauração. Executar obras de edifícios, paisagismo e urbanização. 
Pesquisar novas tecnologias e recursos materiais disponíveis na área. Atuar no planejamento e gestão 
urbana, de forma participativa, em consonância com o Estatuto da Cidade. Realizar ações voltadas à saúde 
coletiva, quando o profissional atuar na Vigilância em Saúde. 1-Receber informações do supervisor sobre 
os serviços a serem executados. 2-Coletar informações necessárias à realização do projeto (dimensões 
do terreno, topografia, legislação e normas técnicas e programa de necessidades). 3-Solicitar materiais 
e equipamentos necessários à execução dos serviços. 4-Planejar a utilização adequada do espaço físico. 
5- Privilegiar o conforto térmico, iluminação natural e acessibilidade universal. 6-Elaborar orçamento 
da obra. 7-Acompanhar a aprovação de projetos nos órgãos oficiais competentes. 8-Realizar alterações 
nos projetos, conforme solicitações. 9-Confeccionar projetos representando-os em desenhos, plantas, 
mapas, maquetes. 10-Prezar pela estética e utilização dos materiais adequados aos recursos financeiros. 
11-Realizar controle do material e serviços executados. 12-Orientar funcionários sobre as melhores 
alternativas arquitetônicas. 13-Acompanhar a execução da obra. 14-Garantir fidelidade ao projeto ou 
mediante aprovação do supervisor realizar as alterações necessárias. 15-Ajustar o projeto a imprevistos 
ou novas necessidades. 16-Consultar outros profissionais que podem estar envolvidos ou contribuir para o 
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projeto (engenheiros, topógrafos, pedreiros, etc). 17- Elaborar memorial técnico de obras e serviços a serem 
licitados. 18- Acompanhar e dar assistência à licitações públicas. 19-Realizar vistorias de loteamentos e 
construções de edificações. 20-Elaborar projeto de arborização dos logradouros públicos. 21-Realizar 
mapeamento da cidade. 22-Planejar e orientar projetos de iluminação pública, trânsito e sistema viário. 
23-Cuidar pela conservação dos monumentos arquitetônicos do município. 24-Pesquisar e escolher os 
materiais adequados à realização do empreendimento. 25-Oferecer, administrar e executar cursos na área 
de arquitetura. 26-Estudar novas propostas de projetos, procedimentos e materiais na área da arquitetura, 
urbanismo e paisagismo. 27- Aprovar projetos de edificações e parcelamento do solo de iniciativa particular, 
em conformidade com a legislação pertinente. 28- Atuar na área de planejamento e gestão urbana, de forma 
participativa, em consonância com o Estatuto da Cidade. 29- Elaborar e acompanhar a implementação 
de planos diretores e demais normas urbanísticas. 30-Coordenar projetos, verificando a compatibilidade 
entre projeto arquitetônico, estrutural, hidráulico e demais instalações. 31- Zelar pelo cumprimento das 
legislações sanitárias. 32- Inspecionar estabelecimentos/ atividades, considerando o risco sanitário à saúde 
coletiva; Eventualmente auxilia em outras atividades afins.

ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

PROVA OBJETIVA:

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
1. História e análise crítica da Arquitetura e Urbanismo:
Arquitetura e sua evolução histórica no Brasil e no mundo; História e teoria do Urbanismo; Crítica à 
Arquitetura e Urbanismo Moderno; Arquitetura e Urbanismo Contemporâneo.
2. Patrimônio Histórico: Revitalização e Requalificação:
Noções de Preservação, Conservação e Restauração de bens culturais e do patrimônio histórico; 
Metodologias das intervenções; Técnicas de conservação e restauração; Cartas Patrimoniais e 
recomendações internacionais aplicadas à restauração dos edifícios.
3. Planejamento Urbano e Regional e Meio Ambiente:
Sítio Natural; Sistemas de infraestrutura urbana (energia, pavimentação, saneamento ambiental e 
drenagem urbana); Zoneamento e Diversidade; Uso e Ocupação do Solo; Morfologia urbana, análise 
visual; Densidade Urbana; Tráfego e hierarquia do sistema viário; Gestão urbana e instrumento de gestão 
(legislação ambiental e urbanística nos âmbitos Federais, Estaduais e Municipais); Mercado Imobiliário 
e Política de Uso do Solo; Sustentabilidade e suas aplicações projetuais no urbanismo e no paisagismo; 
Métodos e técnicas de desenho em projeto urbano; Crítica ao Urbanismo Contemporâneo; Renovação e 
preservação urbana – Intervenções Urbanas; Projeto paisagístico - Arborização urbana, equipamentos e 
mobiliário urbanos; Fundamentos paisagísticos.
4. Desenvolvimento de Projetos de Arquitetura:
Sistemas de representação gráfica aplicada à arquitetura; Conceitos fundamentais e normas de desenho 
técnico; Desenho Arquitetônico; Linguagem e teoria do projeto de arquitetura; Relação dos espaços Público 
e Privado; Estruturas e a Ordenação do Espaço Edificado na Paisagem Urbana; Programa de necessidades 
das atividades e dimensionamento básico (estudo preliminar, anteprojeto, projeto básico, projeto executivo 
e detalhamento); Compatibilização de projetos complementares (dimensionamento básico); Elementos de 
Projeto Executivo Arquitetônico de edifícios residenciais, institucionais e industriais; Aspectos Ambientais, 
Ecológicos e de Sustentabilidade e suas aplicações projetuais na arquitetura; Estratégias de Projeto em 
Desenho Sustentável; Desenvolvimento e implementação de Layout; Fundamentos de Desenho Universal 
e Acessibilidade aplicável ao projeto de Arquitetura – NBR 9050/2004; 
5. Conforto Ambiental:
Edificação e escala humana; Desempenho de Materiais; Ventilação natural e forçada; Eficiência Energética 
e sustentabilidade; Acústica relacionada ao projeto de edificações; Conforto lumínico, Iluminação natural 
e iluminação artificial; Conceitos fundamentais de análise ergonômica; Diagnóstico e projeto ergonômico;
6. Regulamentação e prática profissional:
Ética do exercício profissional; Legislação regulamentadora da profissão e os sistemas Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo (CAU) e o Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB); Fundamentos do Registro de 
Responsabilidade Técnica (RRT); Código de Proteção e Defesa do Consumidor e a atividade do arquiteto; 
Responsabilidade técnica, civil, penal criminal, administrativa e trabalhista; Planejamento, assessoria e 
fiscalização de obras.

INFORMÁTICA – AUTOCAD
1. Interface do AutoCAD
2. Comandos de desenho
3. Inserção de pontos por coordenadas
4. Comandos de precisão
5. Seleção de objetos
6. Visualização do desenho
7. Comandos de modificação
8. Dimensionamento
9. Propriedades dos objetos
10. Criação de sólidos (modelagem 3D)
11. Edição de modelos sólidos

LÍNGUA PORTUGUESA
1. Interpretação textual;
2. Coerência e Coesão; 
3. Pontuação; 
4. Concordância Verbal; Concordância Nominal; 
5. Regência Verbal; Regência Nominal; 
6. Nova Ortografia; 
7. Emprego de numerais; 
8. Emprego de pronomes: pessoais; de tratamento; possessivos; relativos e demonstrativos; 
9. Verbos (defectivos e abundantes); 
10. Semântica (sinônimos, antônimos, homônimos, parônimos, polissemia, denotação e conotação).

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
1. Lei Municipal nº 3.781, de 21 de outubro de 1994. Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/
arquivos/sist_juridico/documentos/leis/lei3781.pdf
2. Lei Municipal n° 5.975, de 01 de outubro de 2010. Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/
arquivos/sist_juridico/documentos/leis/lei5975.pdf 
3. Lei Municipal n° 6.423, de 17 de outubro de 2013. Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/
arquivos/sist_juridico/documentos/leis/lei6423.pdf 
4. Decreto Municipal n° 11.627, de 12 de agosto de 2011. Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/
arquivos/sist_juridico/documentos/decretos/dec11627.pdf 

ANEXO III
RELATÓRIO MÉDICO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

Atesto que o(a) Sr(a)(ta). ______________________________________________, portador(a) do número 
de RG _____________________ e do CPF ________________, é pessoa com deficiência, segundo o 
conceito e critérios expressos no artigo 4º, do Decreto n. 3298 de 20.12.1999, com redação dada pelo 
artigo 70, do Decreto n. 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
Al2 - 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):
B1 - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica
B2 - a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica
B3 - os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 
60°
B4 - ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores
B5 - visão monocular (Súmula n. 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:_____________________________________________________________________________

ANEXO IV
MODELO DE REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

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

Bauru/SP, _____ de __________ de 2015.
__________ (Assinatura do Candidato)__________

(Nome Completo do Candidato)
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ANEXO V
MODELO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

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

Diante do exposto REQUER-SE (citar os requerimentos do candidato Recorrente).
Termos em que,

  Pede e Espera Deferimento.
                  Bauru/SP, _____ de __________ de 2015.
             __________ (Assinatura do Candidato)__________
                   (Nome Completo do Candidato)
                                 (Telefones para Contato)

ANEXO VI
CRONOGRAMA

Datas Eventos
03/03/2015 1ª Publicação Diário Oficial de Bauru
12/03/2015 2ª Publicação Diário Oficial de Bauru
21/03/2015 3ª Publicação Diário Oficial de Bauru
25/03/2015 Abertura Inscrições
10/04/2015 Encerramento Inscrições
05/05/2015 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva
07/05/2015 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva
09/05/2015 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva
17/05/2015 Previsão da Realização Prova Objetiva
19/05/2015 Previsão de Divulgação do Gabarito

Bauru/SP, 03 de março de 2015.
 LUIZ CÉLIO BUCCERONI

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA

PALESTRA: “MESA REDONDA: MULHERES DA PMB – TRABALHO X SUCESSO 
FEMININO”

Serão abordados os seguintes assuntos: Relato de experiências de mulheres que atuam profissionalmente 
na PMB. Trajetória profissional, conquistas e impasses; como conciliar o aspecto pessoal e profissional.
As inscrições estarão abertas à todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru. 
Data e horário: 12/03/2015 – 14h
Carga horária: 02 horas 
Vagas: 50
Local: Auditório do Gabinete
Palestrantes: 
Vera Mariza Regino Casério
Possui graduação em Bacharelado em Letras pela Universidade do Sagrado Coração (1971), graduação em 
Pedagogia pela Universidade de Franca (1980), mestrado em Educação pela Universidade Metodista de 
Piracicaba (1996) e doutorado em Educação Escolar pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita 
Filho (2001). Secretária Municipal da Educação.
Darlene Martin Tendolo
Assistente social de carreira do Município, é formada em Serviço Social pela Instituição Toledo de Ensino 
(ITE) e especializada em serviço social e política social. Secretária Municipal do Bem Estar Social.
Lázara Gazzetta.
Bióloga formada pela Unesp de Bauru. Foi diretora do Departamento Zoo-Botânico e uma das fundadoras 
do Instituto Ambiental Vidágua. Coordenou o Programa Lagamar da Fundação SOS Mata Atlântica de 
1997 a 2006. Especialista em projetos ambientais atuou na coordenação do Centro Tuzino de Educação 
Ambiental, uma parceria da Fundação BRADESCO com a SOS Mata Atlântica. Atuou como Secretária do 
Meio Ambiente da Prefeitura de Pederneiras de agosto de 2007 a dezembro de 2014. Secretária Municipal 
do Meio Ambiente.
Inscrições: das 08h00 do dia 27/02/2015 as 12h00 do dia 12/03/2015, 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 À CERTIFICADO.

PALESTRA: SEMANA DA MULHER - “TENDÊNCIAS DA MODA PARA O INVERNO 2015”
Serão abordados os seguintes assuntos: Fique por dentro da moda para a próxima estação, com dicas para 
arrasar no look com a Consultora Roberta Monson.
As inscrições estarão abertas à todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru 
Data e horário: 13/03/2015 – 09h
Carga horária: 02 horas 
Vagas: 50
Local: Auditório do Gabinete
Palestrantes: Roberta Monson
Formada em design de moda pela universidade Anhembi Morumbi em São Paulo.
Atuando no mercado como Consultora e compradora de moda. 
Inscrições: das 08h00 do dia 26/02/2015 as 17h00 do dia 12/03/2015, 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 À CERTIFICADO.

PALESTRA: SEMANA DA MULHER -  “MAQUIAGEM X BELEZA FEMININA”
Serão abordados os seguintes assuntos: o tom e tipos de pele, dicas sobre o uso adequado de produtos 
para peles maduras, modo correto de aplicação de produtos, fixação e contornos do rosto e cobertura de 
imperfeições.
A maquiagem é a arte de criar e fantasiar, de ressurgir, fazer florescer, de transformar o simples no belo.
As inscrições estarão abertas à todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru. 
Data e horário: 13/03/2015 –14h
Carga horária: 02 horas 
Vagas: 50
Local: Auditório do Gabinete
Palestrante: Aline Valezi
Maquiadora Formada pela escola profissionalizante EFAC.
Inscrições: das 08h00 do dia 26/02/2015 as 12h00 do dia 13/03/2015, 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 À CERTIFICADO.

PALESTRA: “O PROGRAMA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO E DESENVOLVIMENTO – 
REFERENTE À LEI Nº 5.975/2010”

Serão abordados os seguintes assuntos: Serão abordados assuntos referentes ao Programa de Avaliação de 
Desempenho e Desenvolvimento, preenchimento dos formulários de Avaliação, Promoção por Qualificação 
Profissional por Escolaridade (PQPE), Progressão por Qualificação Profissional (PQP) e Progressão por 
Mérito Profissional (PMP) dos cargos pertinentes à Administração Geral.
As inscrições estarão abertas à todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão 
aproveitar o certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional os servidores lotados 
nos cargos enquadrados na Lei 5975/10. 
Data e horário: 17/03/2015 – 08h30
Carga horária: 03 horas 
Vagas: 50
Local: Auditório do Gabinete
Palestrantes: 
Priscila Arruda Sato: Técnica em Recursos Humanos na Prefeitura Municipal de Bauru, Membro da 
Comissão de Desenvolvimento Funcional da Administração Geral e formada em Comunicação Social – 
Relações Públicas pela UNESP – Bauru.
Angelica de Lima Cardoso: Assistente Social na Prefeitura Municipal de Bauru, Membro da Comissão de 
Desenvolvimento Funcional da Administração Geral, formada em Serviço Social pela ITE – Bauru e com 
especialização em Serviço Social na área da Saúde e Reabilitação – HRAC-USP/Bauru.
Inscrições: das 08h00 do dia 27/02/2015 as 17h00 do dia 16/03/2015, 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 À CERTIFICADO.

PALESTRA: “O DIREITO DE INFORMAÇÃO NA RELAÇÃO DE CONSUMO”
Serão abordados os seguintes assuntos: Conceito de consumidor e de fornecedor. O direito de informação 
enquanto direito fundamental do consumidor. Responsabilidade pelo vício do produto.
As inscrições estarão abertas à todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão 
aproveitar o certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional os servidores lotados 
nos cargos enquadrados na Lei 5975/10. 
Data e horário: 19/03/2015 –17h
Carga horária: 02 horas 
Vagas: 50
Local: Auditório do Gabinete
Palestrante: Dra. Tatiana Stroppa
POSSUI GRADUAÇÃO EM BACHARELADO EM CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS - 
INSTITUIÇÃO TOLEDO DE ENSINO (2002) E MESTRADO EM PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO 
SENSU - INSTITUIÇÃO TOLEDO DE ENSINO (2006). ATUALMENTE É PROFESSORA DE DIREITO 
CONSTITUCIONAL E DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE 
BAURU (ITE-SP) E DE DIREITO CONSTITUCIONAL DAS FACULDADES INTEGRADAS DE JAÚ 
- CURSO DE DIREITO. TEM EXPERIÊNCIA NA ÁREA DE DIREITO, COM ÊNFASE EM DIREITO 
PÚBLICO, ATUANDO PRINCIPALMENTE NOS TEMAS QUE ENVOLVEM A LIBERDADE DE 
EXPRESSÃO E O DIREITO DE INFORMAÇÃO.
Inscrições: das 10h00 do dia 04/03/2015 as 12h00 do dia 19/03/2015, 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 À CERTIFICADO.

Darlene Martin Tendolo
Secretária

Secretaria do Bem-Estar Social

CONVOCAÇÃO 04/15
Por este instrumento fica convocado Miguel César Aparecido Jeronymo dos Santos, Conselheiro Tutelar 
Suplente do Conselho Tutelar II de Bauru, para substituir o Conselheiro Tutelar Titular Guilherme Rodrigues 
de Mello, no período de 09/03/15 a 16/03/15, em virtude de sua licença para tratamento de saúde.
Para tanto, o mesmo deverá comparecer à sede do Conselho Tutelar, localizado na Av. Alfredo Maia, quadra 
1 s/n, Vila Falcão, para o exercício da referida atividade.  

Bauru, 09 de março de 2015.
DARLENE MARTIN TENDOLO

SECRETÁRIA MUNICIPAL DO BEM-ESTAR SOCIAL
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Secretaria de Cultura
Elson Reis
Secretário

CONTRATO Nº 7.600/15 - PROCESSO Nº 14.492/14 - E-doc. 3.485/15 - CONTRATANTE: MUNICÍPIO 
DE BAURU - CONTRATADA: KAREMA COMÉRCIO DE PLANTAS, TELAS E SERVIÇOS LTDA 
– ME - OBJETO: A CONTRATADA obriga-se a fornecer e prestar ao CONTRATANTE os serviços de 
PLANTIO DE: 300 (trezentos) M2 DE GRAMA DA ESPÉCIE AMENDOIM, melhor descritos no Anexo I 
do Edital nº 436/14 e nos termos de sua proposta anexa ao Processo nº 14.492/2.014. - PRAZO: 12 meses 
– VALOR TOTAL: R$ 3.570,00  – PROPONENTES: 12 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 171/14 – ASSINATURA: 24/02/15.

EXTRATOS 

Secretaria da Educação
Vera Mariza Regino Casério

Secretária
COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Lei Municipal nº 5.999/2010
Apresentamos abaixo os recursos apresentados e analisados com a decisão do Senhor 

Prefeito Municipal para conhecimento dos interessados, a saber:
MATRICULA PROTOCOLO DESPACHO

21530 21.791/2013

INDEFERIDO, EM QUE PESE A DIVISÃO DE EXPEDIENTE 
TER CONVOCADO A SERVIDORA PARA TOMAR 
CIÊNCIA DO TEOR DO PROCESSO E  APRESENTAR OS 
DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EXIGIDOS, A MESMA 
NÃO COMPARECEU PARA TOMAR CONHECIMENTO.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
A Diretora da EMEF Dirce Boemer Guedes de Azevedo, convoca os associados da APM a comparecerem 
à Assembleia Geral para a eleição dos membros do Conselho Deliberativo, Diretoria Executiva e Conselho 
Fiscal. A primeira chamada será no dia 17 de março de 2015, terça-feira, às 17 horas em sua sede, sito 
na Rua Antonio Dezembro, 5-15, Parque Bauru. Não havendo comparecimento de mais da metade dos 
Associados, convocamos em segunda chamada às 17h15, no mesmo local e data. 

PROCESSO ELEITORAL
DOS CONSELHOS ESCOLARES

PERÍODO: 10 a 30 DE MARÇO DE 2015
O Conselho Municipal de Educação de Bauru, no uso de suas atribuições, com fundamento no art. 14, 
inciso IV do Regimento Interno do Conselho Municipal de Educação, D E L I B E R A: todas as escolas 
da Educação Infantil abaixo listadas deverão providenciar processo eleitoral dos Conselhos Escolares, 
no período de 10 a 30 de março de 2015, com procedimento estabelecido na Deliberação CME nº 02, 
que versa sobre o Manual de Procedimentos (Passo a passo para o processo de eleição dos Conselhos 
Escolares). A deliberação poderá ser acessada pelo site da prefeitura (Diário Oficial do dia 08 de março de 
2014, Edição 2.364, p. 8-10).

Escolas de Educação Infantil participantes
01 Antonio Guedes de Azevedo
02 Carlos P. de Mello
03 Catharina P. Silva
04 Chapeuzinho Vermelho
05 Dalva Freitas F. Costa
06 Francisco G. Neto
07 Gisele M. Savi S. Pinto
08 José Toledo Filho
09 Leila Berriel Aidar
10 Luiza Terezinha de O. Braga
11 Maria Alice Prudente
12 Maria Rosa de Lima
13 Magdalena P. Sil. Martha
14 Manoel AL. M. Brandão
15 Marcia A. M. de Carvalho
16 Marcia ER. Z. Di Flora
17 Roberval Barros
18 Stelio Machado
19 Vera Lucia Cury Savy
20 Myrian Ap. Oliveira
21 Arlindo B. Guedes de Azevedo

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 1.019/15 - PROCESSO Nº 5449/14 – CONCESSOR: MUNICÍPIO 
DE BAURU – BENEFICIÁRIO: SÃO FRANCISCO DE ASSIS – CRECHE JARDIM NICÉIA – 
OBJETO: Constitui objeto deste Termo a transferência de recursos financeiros destinados ao atendimento 
de crianças da Educação Infantil não inseridas nas EMEIIS – Escolas Municipais de Educação Infantil 
Integradas, e de acordo com o Projeto Político Pedagógico – PPP – e o Plano de Trabalho apresentados 
pela entidade à SME, conforme  processo administrativo, nº 5449/15. – PRAZO: 01/02/2015 à 31/12/2015 
– DATA: 09/03/15, conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993.

TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO Nº 5449/14 – CONCESSOR: MUNICÍPIO DE 
BAURU – BENEFICÍARIO: SÃO FRANCISCO DE ASSIS – CRECHE JARDIM NICÉIA – OBJETO: 
Constitui objeto deste Termo a transferência de recursos financeiros destinados ao atendimento de crianças 
da Educação Infantil não inseridas nas EMEIIS – Escolas Municipais de Educação Infantil Integradas, e 
de acordo com o Projeto Político Pedagógico – PPP – e o Plano de Trabalho apresentados pela entidade 
à SME, conforme  processo administrativo, nº 5449/15. – PRAZO: 01/02/2015 à 31/12/2015 – DATA: 
09/03/15, conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993.

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 CONTABILIDADE
DIRETORIA: ANA RAQUEL FERNANDES

DEPARTAMENTO FINANCEIRO
PROC FORNECEDOR DOCUMENTO   VALOR  

13832/14 ACAO ENGENHARIA LTDA 9282 43.808,00
39488/13 ADRIANA J CANHAS GONÇALVES DIAS 129, 130 13.800,00
20789/11 AELESAB 75 6.500,00
67076/13 AGROMESSIAS COM PROD AGROPEC LTDA 18366 1.935,60
43997/14 BANDOLIN FORNEC REFEIÇÕES LTDA 2609 14.877,59
43997/14 BANDOLIN FORNEC REFEIÇÕES LTDA 2610 57.721,09
37572/14 BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP 6806 15.206,40
9464/14 C A DA SILVA PISCINAS ME 110 958,33
46658/14 C A DA SILVA PISCINAS ME 111 2.083,33
26406/14 CARDOSO & CARDOSO COM FRUT LEG 2410 1.461,75
26406/14 CARLOS ABREU V RIO PRETO - EPP 4710 146,20
2672/11 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO 179695326 4.843,27

21902/14 CIRURGICA SAO FELIPE PROD P/ SAUDE LTDA 1642 4.650,00
57634/13 COM CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 593627 17.745,82
57634/13 COM CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 594122 2.160,00
57634/13 COM CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 595207 8.550,00
5469/14 COM CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 577413 3.247,44
28771/13 COMERCIAL CONCORRENT EIRELI 4432 14.698,80
16444/13 COMERCIAL DOUGLAS PNEUMATICOS LTDA 250953 8.100,00
7411/14 COMPAC - MÁQ E EQUIPAMENTOS LTDA 50640 233,00
66112/13 DISTRIBUIDORA PLAMAX LTDA 5724 839,09
30780/14 ECOTEC TECNOL ECOLOGICA LTDA 29361 32.920,00
44021/14 EMP MUN DES URB RUR BAURU 315 511,38
565/10 EXPRESSO DE PRATA LTDA 18755 2.797,25

23746/10 EXPRESSO DE PRATA LTDA 18716 15.382,95
16039/14 FORTMIX COMERCIO DE CONCRETO LTDA 6474 3.744,00
29393/14 HOSPFAR IND E COM PROD HOSPIT LTDA 647422 2.051,28
14821/14 IND ALIMENTOS PICO ALTO LTDA 2827 1.925,00
14821/14 IND ALIMENTOS PICO ALTO LTDA 2828 770,00
14821/14 IND ALIMENTOS PICO ALTO LTDA 2829 577,50
14821/14 IND ALIMENTOS PICO ALTO LTDA 2830 1.162,70
14821/14 IND ALIMENTOS PICO ALTO LTDA 2831 385,00
14821/14 IND ALIMENTOS PICO ALTO LTDA 2833 1.540,00
14821/14 IND ALIMENTOS PICO ALTO LTDA 2832 192,50
19403/14 J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELI 9945 24.582,00
19403/14 JGZANA ALIMENTOS LTDA - EPP 2655 14.314,00
62319/12 KIMENZ EQUIPAMENTOS LTDA 3615 9.725,00
46063/13 LAURA BOTTERI GARMS - ME 4078 126,00
30532/11 LEGIAO MIRIM DE BAURU FEVEREIRO 34.984,58
9536/14 NUTRICIONALE COM ALIMENTOS LTDA 199845 520,00
53725/13 NUTRICIONALE COM ALIMENTOS LTDA 200051 2.721,60
33556/14 PADARIA SANTA FE COL BAURU LTDA 9947 969,96
10407/14 PADARIA SANTA FE COL BAURU LTDA 4078 223,50
57634/13 PROMEFARMA REPRES COMERCIAIS LTDA 40020 10.140,15
15229/14 PROTECTA SERV CONTROLE PRAGAS LTDA 6819 185,00
42545/14 R. DE F. TORRES - EPP 522 161,70
29570/14 RICARDO RUBIO EPP 14953 8.118,00
28771/13 SCHNEIDER COM ATAC PROD ALIM LTDA 31221 803,85
28771/13 SCHNEIDER COM ATAC PROD ALIM LTDA 31222 803,85
28771/13 SCHNEIDER COM ATAC PROD ALIM LTDA 31223 803,85
59128/13 SERVIÇO NAC APREND TRANSPORTE-SENAT 194, 209 575,00
46680/10 WMED COM E MAN EQUIP HOSPIT LTDA 181 766,00
6889/14 ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A 1ª PARC 16.763,15

MARCOS ROBERTO DA COSTA GARCIA
SECRETÁRIO ECONOMIA E FINANÇAS

Secretaria do Meio Ambiente
Lázara Maria Gomes Gazzetta

Secretária
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Avenida Alfredo Maia, 1-10 – Vila Falcão – Fone:- 3239-2766 e 3234-6849
Horário De atendimento:- de Segunda à Sexta-feira, das 8:00h às 12:00h e das 14:00h às 18:00h.

INTERNET: E-mail: meioambiente@bauru.sp.gov.br

ARBORIZAÇÃO URBANA
ATENÇÃO

*Para solicitar a substituição/poda procure o Poupa Tempo com comprovante de propriedade do imóvel e documentos 
pessoais (cópias simples), conforme Lei nº 4368/99.
*A substituição de árvore só poderá ser realizada após a publicação do deferimento (autorização) no Diário Oficial.
“Deferido o pedido, o munícipe terá o prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação do  deferimento  no  Diário  Oficial  
do  Município,  para efetivar  a  supressão  da  árvore  e  de  15  (quinze)  dias,  a  partir  da supressão, para substituição da 
mesma, sob pena prevista nesta lei. (NR)”  (Art. Alterado pela Lei nº 4714/01)
*As despesas com a substituição ficarão a cargo do requerente.
* As mudas das espécies vegetais arbóreas para substituição/habite-se, deverão ter altura igual ou superior a 1,50 metros 
(um metro e cinquenta centímetros) e estarem orientadas por tutor e protegidas por gradil (parágrafo único do art. 1º do 
Decreto nº 8806/00).
*A poda de árvore em domínio público somente será permitida seguindo as especificações contidas no artigo 21 da 
Lei nº 4368/99 que cita: servidor da prefeitura, Empresas responsáveis pela infra-estrutura urbana, Equipe do Corpo de 
Bombeiros e Pessoas credenciadas pela SEMMA conforme 

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

“Ao infrator serão aplicadas penalidades na seguinte ordem: 
I -  arrancar mudas de árvores- multa de 40 UFIRs, por muda e replantio; 
II -  por infração ao disposto no artigo 30 desta lei- multa de 40 UFIRs;
III -  promover poda drástica em qualquer espécie vegetal de porte arbóreo: multa de 180 UFIRs, por árvore; 
IV -  Suprimir ou anelar espécie arbórea sem a devida autorização: multa de 300 UFIRs, por árvore e replantio; 
V -  Desrespeitar quaisquer dos artigos referentes ao planejamento de arborização urbana - multa de até 1000 UFIRs e 

embargo das obras, até que se cumpra com as obrigações imposta na lei; 
VI -  Não replantio legalmente exigido - multa de 180 UFIRs por mês de atraso e por árvore.”

ESPÉCIES ADEQUADAS PARA ARBORIZAÇÃO URBANA

Nas calçadas que dão suporte a rede elétrica deverão ser plantadas mudas de pequeno porte:
Sugestão: caqui do cerrado (Diospyros híspida); cerejeira do rio grande (Eugenia involucrata); tamanqueiro (Byrsonima 
intermedia); astrapéia (Dombeya wallichii), acerola (Malpighia glabra), araçá (Psidium cattleianum), grevílha anã 
(Grevillea banksii), cambuí (Myrciaria tenella), calicarpa (Callicarpa reevesii), pitanga (Eugenia uniflora); mulungu do 
litoral (Erythrina speciosa); neve da montanha (Euphorbia leucocephala); urucum (Bixa orelana); flamboyant mirim 
(Caesalpinia pulcherrima), escova de garrafa (Callistemon sp.), siraricito (Cojoba sophorocarpa), nêspera (Eriobotrya 
japonica), calabura (Muntingia calabura), ipê branco (Tabebuia rosea-alba), Calliandra (Calliandra houstoniana), 
jabuticaba (Myrciaria cauliflora), uvaia (Eugenia pyriformis), Amora (Morus nigra), Jambo branco (Syzygium aqueum), 
Pau-santo (Kielmeyera coriácea), Folha de Serra (Ourateas spectabilis), Romã (Punica granatum), Cerejeira (Prunus 
campanulata), Pequeno Barbatimão (Stryphnodendron adstringens, S. polyphyllum), Cerejeira ornamental (Prunus 
serrulata), Gabiroba (Campomanesia xanthocarpa).

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

DZB - DEPARTAMENTO ZOOBOTÂNICO

REITERAÇÃO DE PROCESSOS DE SUBSTITUIÇÃO DE ÁRVORES:

PROCESSO: 11794/2013
INTERESSADO: Antenor Maia 
ENDEREÇO: Rua Josefina Francisca Malaquini, nº 3-35, Parque Santa Terezinha
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 Cássia localizada ao centro do imóvel
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de pequeno porte

Segue abaixo a relação de árvores que encontram-se com problemas fitossanitários sérios ou até mesmo 
mortas, apresentando risco de queda, conforme E-doc nº 15067/2015:

ENDEREÇO ESPÉCIME(S)

Rua Horton Hoover nº 1-48 01 árvore não identificada localizada ao centro 
do imóvel.

Rua Gerson França Quadra 09, esquina com a 
Avenida Duque de Caxias 01 Canelinha localizada à direita do imóvel.

Avenida Daniel Pacífico Quarteirão 02 01 árvore não identificada localizada no 
Canteiro Central

Rua Vital Brasil nº 5-62 01 Canelinha localizada ao centro do imóvel.

Rua Olmes Berriel nº 4-105 01 árvore não identificada localizada ao centro 
do imóvel

Avenida Castelo Branco Quarteirão 07, esquina com 
a Rua Cuba 01 Falso-chorão localizado na lateral do imóvel

Rua Argentina nº 4-55 01 Chapéu de Sol localizado à direita do imóvel.
Rua Patagônia nº 12-54 01 árvore não identificada localizada ao centro 

do imóvel.
Praça Portugal nº 1-32
(Processo nº 6295/2015)

01 árvore não identificada localizada à esquerda 
do imóvel

PEDIDOS DE AUTORIZAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DE ÁRVORES:

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

E-DOC: 13357/2015
INTERESSADO: Carlos Donizete Miranda
ENDEREÇO: Rua Cussy Junior esquina com a Rua Alfredo Ruiz
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 Sibipiruna localizada na lateral do imóvel
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de pequeno porte

PROCESSO: 4041/2015
INTERESSADA: Lusia de Sousa Oliveira
ENDEREÇO: Rua Jorge Fornazari Gobbi, nº 1-43, Conj. Hab. Ver. Edson Francisco Silva
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 Ficus localizado ao centro do imóvel
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de médio porte

PROCESSO: 8684/2015
INTERESSADO: Aurino Pio dos Reis Junior
ENDEREÇO: Rua Constantino Castilho, nº 6-27, Jardim Chapadão
ESPÉCIES DEFERIDAS: 01 Ficus localizado à esquerda do imóvel e 01 Canelinha localizada à direita 
do imóvel
SUBSTITUIR POR: 02 árvores de médio porte

PROCESSO (Recurso): 9461/2015
INTERESSADA: Lilia Christina de Oliveira 
ENDEREÇO: Rua Antonio Vanini, nº 1-43 Lote A-50, Condomínio Quinta Ranieri Green – Quinta Ranieri
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 Falso - chorão localizado à direita do imóvel
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de pequeno porte

PROCESSO: 70702/2014
INTERESSADA: Rosana Takae Hisatugo Pedrosa
ENDEREÇO: Rua Altair Leite Campos,nº 8-6, Jardim Carolina
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 Sibipiruna localizada ao centro do imóvel 
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de médio porte

E-DOC: 12018/2015
INTERESSADO: José Eduardo Tobias
ENDEREÇO: Rua Batista de Carvalho, nº 3-6, Centro
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 Oiti localizado na lateral do imóvel, na Rua Azarias Leite Quarteirão 04
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de pequeno porte

PROCESSO: 10085/2015
INTERESSADO: Adilson Donizete Ferreira de Moraes
ENDEREÇO: Rua Izabel Pietroforte Trindade, nº 1-61, Núcleo Residencial Bauru XXII
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 Jambolão localizado ao centro do imóvel
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de pequeno porte

PROCESSO: 10673/2015
INTERESSADO: Sebastião Augusto Magalhães
ENDEREÇO: Rua Dorotheu Moreno Munhoz, nº 1-114, Jardim Araruna
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 Magnolia Amarela localizada à direita do imóvel
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de pequeno porte

PROCESSO: 10695/2015
INTERESSADA: Nair Faria de Oliveira
ENDEREÇO: Rua dos Contabilistas, nº 4-77, Conj. Hab. E. B. Gasparini
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 Canelinha localizada ao centro do imóvel
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de pequeno porte

PROCESSO: 10322/2015
INTERESSADO: José Carlos Munhoz
ENDEREÇO: Rua Doutor Olimpio de Macedo, nº 6-16, Vila Cidade Universitária
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 Sibipiruna localizada ao centro do imóvel
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de médio porte

PROCESSO: 9277/2015
INTERESSADA: Maria de Lourdes Guilherme da Silva
ENDEREÇO: Rua dos Motoristas, nº 2-132, Conj. Hab. E. B. Gasparini
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 Sibipiruna localizada ao centro do imóvel
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de médio porte

PROCESSO(S) INDEFERIDO(S): 

PROCESSO (Recurso): 8376/2015
INTERESSADO: José Miguel da Conceição Filho
ENDEREÇO: Rua Nicola Avalone, nº 12-38, Vila Gonçalves
ESPÉCIE INDEFERIDA: 01 Chapéu de Sol localizado ao centro do imóvel 
AÇÃO RECOMENDADA: 
     - No momento, nenhuma ação é recomendada.

PROCESSO: 28847/2014
INTERESSADO: Gilberto Hideyo Ianaguihara
ENDEREÇO: Rua José Bonifácio, nº 15-71, Vila Seabra
ESPÉCIE INDEFERIDA: 01 Chapéu de Sol localizado à esquerda do imóvel
AÇÃO RECOMENDADA:
     - Ampliação do canteiro executada pelo proprietário do imóvel
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PROCESSO: 10331/2015
INTERESSADO: Carlos Pereira da Fonte
ENDEREÇO: Rua Caetano Sampieri, nº 6-16, Vila Cidade Universitária
ESPÉCIE INDEFERIDA: 01 Monguba localizada ao centro do imóvel
AÇÕES RECOMENDADAS:
     - Poda de limpeza executada pela Secretaria
     - Ampliação do canteiro executada pelo proprietário do imóvel

PROCESSO: 10109/2015
INTERESSADA: Lucia Helena Leite Marques
ENDEREÇO: Rua Consolação, nº 2-42, Vila Quaggio
ESPÉCIE INDEFERIDA: 01 Oiti localizado ao centro do imóvel
AÇÕES RECOMENDADAS:
     - Ampliação do canteiro executada pelo proprietário do imóvel

PROCESSO: 3794/2015
INTERESSADO: Ronaldo Alexandre dos Santos
ENDEREÇO: Rua Doutor Maurício Dutra, nº 3-09, esquina com a Rua Augusto Ferreira, Vila Santa Luzia
ESPÉCIE INDEFERIDA: 01 Sibipiruna localizada à direita do imóvel
AÇÕES RECOMENDADAS:
     - Poda de limpeza e controle de patógenos executados pela Secretaria
     - Ampliação do canteiro executada pelo proprietário do imóvel

PROCESSO: 11014/2015
INTERESSADA: Maria Rosa Pinheiro
ENDEREÇO: Rua Antonio Minello, nº 1-103, Núcleo Hab. Pres. Geisel
ESPÉCIES INDEFERIDAS: 01 Ficus localizado à direita do imóvel e 01 Flamboyant localizado à esquerda 
do imóvel
AÇÃO RECOMENDADA:
     - Poda de limpeza executada pela Secretaria

PROCESSO: 8317/2015
INTERESSADO: Djalma Severino Filho
ENDEREÇO: Alameda das Açucenas, nº 3-47, Parque Alto Sumaré
ESPÉCIE INDEFERIDA: 01 Monguba localizada ao centro do imóvel
AÇÃO RECOMENDADA:
     - No momento, nenhuma ação é recomendada.

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

PROCESSO: 4736/2015
INTERESSADO: Domingos Pereira do Cabo Filho
ENDEREÇO: Rua dos Eletricistas, nº 3-103, Núcleo Hab. E. B. Gasparini
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 Canelinha localizada na lateral do imóvel, Rua aparecida Inês Chrispim 
de Matos
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de pequeno porte
ESPÉCIES INDEFERIDAS: 01 Chapéu de Sol localizado à esquerda do imóvel e 01 Chapéu de Sol 
localizado à direita do imóvel (árvore bem na esquina)
AÇÃO RECOMENDADA:
     - Poda de limpeza executada pela Secretaria

PROCESSO: 8786/2015
INTERESSADO: Anezio Manoel Mendes
ENDEREÇO: Rua Rosevaldo de Abreu Ribeiro, nº 4-43, Jardim Ferraz
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 Cássia localizada à esquerda do imóvel (árvore localizada no imóvel nº 
4-51)
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de pequeno porte
ESPÉCIE INDEFERIDA: 01 Escova-de-garrafa localizada ao centro do imóvel 
AÇÃO RECOMENDADA:
     - No momento, nenhuma ação é recomendada.

PROCESSO: 5547/2015
INTERESSADO: Nesio Galdino Rodriguero
ENDEREÇO: Rua Primeiro de Maio, nº 12-53, Vila Gonçalves
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 Canelinha localizada à esquerda do imóvel
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de médio porte
ESPÉCIES INDEFERIDAS: 01 Canelinha localizada à direita do imóvel 
AÇÃO RECOMENDADA:
     - Controle de patógenos executado pela Secretaria

PROCESSO: 40266/2014
INTERESSADO: Reinaldo de Souza Genovez
ENDEREÇO: Rua Antonio Durand, nº 2-65, Conj. Hab. Bauru XXII
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 Oiti localizado na lateral do imóvel, Avenida Lucio Luciano (2ª árvore em 
relação à esquina)
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de pequeno porte
ESPÉCIE INDEFERIDA: 01 Oiti localizado na lateral do imóvel, Avenida Lucio Luciano (1ª árvore 
em relação à esquina)
AÇÃO RECOMENDADA:
     - Ampliação do canteiro executada pelo proprietário do imóvel

PROCESSO: 9885/2015
INTERESSADA: Maria Ligia Bicudo
ENDEREÇO: Rua José dos Santos Godoy, nº 3-151, Núcleo Hab. Pres. Geisel
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 Canelinha localizada ao centro do imóvel (2ª árvore em relação à esquina) 
e 01 Pata de Vaca localizada à esquerda do imóvel
SUBSTITUIR POR: 02 árvores de pequeno porte
ESPÉCIE INDEFERIDA: 01 Flamboyant Mirim localizado à direita do imóvel, 01 Cássia Chuva de 
Ouro localizada ao centro do imóvel (3ª árvore em relação à esquina) e 01 Limoeiro localizado ao 
centro do imóvel (4ª árvore em relação à esquina)
AÇÃO RECOMENDADA:
     - No momento, nenhuma ação é recomendada.

Secretaria de Planejamento
Antonio Grillo Neto

Secretário
DESIGNAÇÃO: A partir de 12/03/2015  , portaria nº 017/2015, designa o servidora Silvana Alves da Silva 
de Oliveira, RG:28.783.284-3,matricula: 30.206, para exercer a função gratificada  de Chefe de Seção de 
Fiscalização de Comércio ,da Secretaria de Planejamento, conforme protocolo/e-doc nº13.883/2015. De 
acordo com o disposto no artigo 15, § 1º, do Decreto nº 11.852/2012, não haverá suspensão do cômputo 
do período de estágio probatório, uma vez que realiza as funções essenciais do cargo efetivo : Fiscal de 
Posturas Municipais.
•	 Realiza despachos, documentos e relatórios pertinentes à seção
•	 Realiza notificações, ofícios, auto de infração, interdição, apreensão e documentos afins
•	 Atuar deforma organizacional e fiscalizatória em eventos 
•	 Realiza escalas de plantões de vistorias diurnas e noturnas para os fiscais, bem como acompanha-los 
nas vistorias
•	 Atendimento presencial na divisão esclarecendo e orientando sobre os procedimentos a serem tomados 
referentes a fiscalização.

ENGº ANTONIO GRILLO NETO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

E D I T A L
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

AUTO DE INFRAÇÃO 12263
Aos sete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e quatorze, às 15:07 Hs., à RUA CEL. ALVES 
SEABRA (4/0678/017), nº 6-42, VL SEABRA, verificando que, o Senhor SADAZO KASAI, mesmo após 
ciência, dada através do Ofício Lei 5825/09 nº 1582/14, de que deveria providenciar o reparo do passeio 
público, no imóvel citado acima, a notificação não foi atendida, persistindo na infração. Infringindo assim, 
o disposto no Artigo 1º da Lei 5825/2009 dando cumprimento ao artigo 15º, b) da Lei 5825/2009 lavramos 
o presente auto de infração, impondo-lhe a multa de R$ 625,30 (seiscentos e vinte e cinco reais e trinta 
centavos). (Recebido por AR)

AUTO DE INFRAÇÃO 12260
Aos vinte e três dias do mês de dezembro do ano de dois mil e quatorze, às 10:29 Hs., à RUA JOAO 
BASTOS PEREIRA (4/3464/020), PARQUE POUSADA DA ESPERANÇA, verificando que, a Sra. ANA 
MARIA VOLF, mesmo após ciência, dada através da Notificação nº 5.174, de que deveria regularizar o 
imóvel citado acima (apresentar o Projeto Aprovado), no prazo de doze meses, a notificação não foi atendida, 
persistindo na infração. Infringindo assim, o disposto no Artigo 1º da Lei 6152/11 dando cumprimento ao 
artigo 11 da Lei 6152/11 lavramos o presente auto de infração, impondo-lhe a multa de R$ 1.095,60 (mil e 
noventa e cinco reais e sessenta centavos).  (Recebido por AR)

NOTIFICAÇÃO
Notificamos sob Ofício Lei 5825/09  Nº 3245/14, a Sra. LEONILDA PENHA SILVA E OUTRA, RUA 
SEGUNDO PADRE PIOTTI, 60, SALTO GRANDE - SP, em cumprimento aos dispostos no Artigo 1º da 
Lei Municipal nº 5825/09 Constitui-se obrigação de proprietários ou possuidores de imóveis, a qualquer 
título, desde que situados em vias providas de guia e sarjetas; Inciso I - Construir passeio público em 
frente ao seu imóvel; II - Manter o revestimento do passeio sem rachaduras, saliências, degraus ou rampas, 
bem como adequá-lo às normas da Lei 2371/82, NBR (Norma Brasileira) 9050/94 e demais normas sobre 
acessibilidade contidas na ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), para que no prazo de 90 
(noventa) dias, contados da publicação desta Notificação, providencie a construção do passeio público, 
referente ao imóvel situado a RUA CONSOLAÇÃO, 4-28, VL S. JOAO DA BOA VISTA, cadastrado na 
P.M.B. 4/0415/011, onde consta Vossa Senhoria como responsável, caso o passeio público seja de esquina, 

Secretaria de Obras
Sidnei Rodrigues

Secretário

CONTRATO Nº 7.606/15 - PROCESSO Nº 16.069/11 - CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU - 
CONTRATADA: RT ENERGIA E SERVIÇOS LTDA - ME - OBJETO: Constitui objeto do presente a Contratação 
de empresa especializada no ramo de instalações elétricas para o fornecimento de materiais elétricos, de construção, 
projetos, mão de obra e tudo mais que se faça necessário para a instalação e o perfeito funcionamento do sistema de 
iluminação pública/ornamental a ser instalado no viaduto que interliga o centro da cidade - av. Dr. Nuno de Assis à Vila 
Falcão – Av. Alfredo Maia, compreendendo desde a avenida Dr. Nuno de Assis até a av. Alfredo Maia, em conformidade 
com as especificações e normas oferecidas pela Secretaria Municipal de Obras. - PRAZO: 12 meses – VALOR TOTAL: 
R$ 805.697,94  – PROPONENTES: 03- MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PUBLICA 003/14 – ASSINATURA: 
25/02/15.

EXTRATOS 
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deverá ser construída a rampa de acessibilidade (Lei 5825/09 Art. 1º § 6º). Se for lote vago, deverá ser 
construída mureta (Lei 2371/82 Art. 55). Face o exposto, informamos que caso não adote providencias até 
o prazo estipulado, implicará na aplicação do Artigo 15 da citada lei, com a imposição de penalidade de 
multa, no valor de R$  666,32 (seiscentos e sessenta e seis reais e trinta e dois centavos).   (AR não recebido)

NOTIFICAÇÃO
Notificamos sob Ofício Lei 5825/09  Nº 3298/14, o Sr. BERNARDINO GUILHERME DA SILVA, RUA 
ANTONIO CARDOSO, 59, VL OLIMPIA, SÃO PAULO - SP, em cumprimento aos dispostos no Artigo 1º 
da Lei Municipal nº 5825/09 Constitui-se obrigação de proprietários ou possuidores de imóveis, a qualquer 
título, desde que situados em vias providas de guia e sarjetas; Inciso I - Construir passeio público em 
frente ao seu imóvel; II - Manter o revestimento do passeio sem rachaduras, saliências, degraus ou rampas, 
bem como adequá-lo às normas da Lei 2371/82, NBR (Norma Brasileira) 9050/94 e demais normas sobre 
acessibilidade contidas na ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), para que no prazo de 90 
(noventa) dias, contados da publicação desta Notificação, providencie a construção do passeio público, 
referente ao imóvel situado a RUA BASILIO STRINGHETTA, PARQUE HIPODROMO, cadastrado na 
P.M.B. 3/0957/014, onde consta Vossa Senhoria como responsável, caso o passeio público seja de esquina, 
deverá ser construída a rampa de acessibilidade (Lei 5825/09 Art. 1º § 6º). Se for lote vago, deverá ser 
construída mureta (Lei 2371/82 Art. 55). Face o exposto, informamos que caso não adote providencias até 
o prazo estipulado, implicará na aplicação do Artigo 15 da citada lei, com a imposição de penalidade de 
multa, no valor de R$  666,32 (seiscentos e sessenta e seis reais e trinta e dois centavos).   (AR não recebido)

NOTIFICAÇÃO
Notificamos sob Ofício Lei 5825/09  Nº 2692/14, a Sra. JACYRA FIGUEIREDO, RUA PROF.ª ARACY 
SANTINHO BARBIERI, 5-105, JD GODOY, BAURU - SP, em cumprimento aos dispostos no Artigo 
5º da Lei Municipal nº 5825/09 É proibido nos passeios, canteiros, jardins, vias, áreas e logradouros 
públicos, exceto nos casos em que exista uma legislação especifica autorizando, ou um alvará expresso e 
circunstanciado, de uso temporário, a obstrução através da exposição ou depósito de animais, mercadorias, 
objetos, mostruários, materiais de construção, entulhos, terra e resíduos de qualquer natureza, a colocação 
de cartazes, faixas, placas e assemelhados, pouco importando as dimensões do mesmo, bem como executar 
atividades que possam derramar óleo, gordura, graxa, tinta, líquidos de tinturarias, nata de cal ou de 
cimento, preparar concreto ou argamassa, lavar ou reparar veículos ou qualquer tipo de equipamento, 
bem como outras situações assemelhadas às descritas acima. § 2º Constitui-se como obstrução do passeio 
ou logradouro público, a colocação de materiais, objetos fixos ou móveis, de qualquer tamanho, tipo 
ou espécie, que impeça total ou parcialmente, ainda que por um curto período de tempo, o trânsito de 
pedestres, de carrinhos de bebê ou assemelhados, e de pessoas portadoras de deficiência física., informamos 
que estamos NOTIFICANDO Vossa Senhoria, para que no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contados 
da publicação deste documento, providencie a desobstrução do passeio público (remoção de barraca), 
referente ao imóvel situado a RUA PROF.ª ARACY SANTINHO BARBIERI, JD GODOY, cadastrado 
na P.M.B. 4/1404/004, onde consta Vossa Senhoria como responsável. Face o exposto, informamos que 
caso não adote providencias até o prazo estipulado, implicará na aplicação do Artigo 15 da citada lei, com 
a imposição de penalidade de multa, no valor de R$ 625,30 (seiscentos e vinte e cinco reais e vinte e cinco 
centavos). (Recebido por AR)

NOTIFICAÇÃO
Notificamos sob Ofício Lei 5825/09  Nº 2848/14, a Senhora MARIA ESTELA AGULHARI LINO DE 
SOUZA, AV. RODRIGUES ALVES, 17-54, VL BONFIM, BAURU - SP, em cumprimento aos dispostos 
no Artigo 1º da Lei Municipal nº 5825/09 Constitui-se obrigação de proprietários ou possuidores de 
imóveis, a qualquer título, desde que situados em vias providas de guia e sarjetas; Inciso I - Construir 
passeio público em frente ao seu imóvel; II - Manter o revestimento do passeio sem rachaduras, saliências, 
degraus ou rampas, bem como adequá-lo às normas da Lei 2371/82, NBR (Norma Brasileira) 9050/94 e 
demais normas sobre acessibilidade contidas na ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), para 
que no prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação desta Notificação, providencie o reparo do passeio 
público, referente ao imóvel situado a AV. RODRIGUES ALVES, 17-54, VL BONFIM, cadastrado na 
P.M.B. 3/0316/004, onde consta Vossa Senhoria como responsável, caso o passeio público seja de esquina, 
deverá ser construída a rampa de acessibilidade (Lei 5825/09 Art. 1º § 6º). Se for lote vago, deverá ser 
construída mureta (Lei 2371/82 Art. 55). Face o exposto, informamos que caso não adote providencias 
até o prazo estipulado, implicará na aplicação do Artigo 15 da citada lei, com a imposição de penalidade 
de multa, no valor de R$  625,30 (seiscentos e vinte e cinco reais e trinta centavos).    (AR não recebido)

NOTIFICAÇÃO
Notificamos sob Ofício Lei 5825/09  Nº 48/15, o Senhor MARCELO MENEGHETTI, RUA DR. FUAS DE 
MATTOS SABINO, 2-36, JD AEROPORTO, BAURU - SP, em cumprimento aos dispostos no Artigo 1º 
da Lei Municipal nº 5825/09 Constitui-se obrigação de proprietários ou possuidores de imóveis, a qualquer 
título, desde que situados em vias providas de guia e sarjetas; Inciso I - Construir passeio público em 
frente ao seu imóvel; II - Manter o revestimento do passeio sem rachaduras, saliências, degraus ou rampas, 
bem como adequá-lo às normas da Lei 2371/82, NBR (Norma Brasileira) 9050/94 e demais normas sobre 
acessibilidade contidas na ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), para que no prazo de 30 
(trinta) dias, contados da publicação desta Notificação, providencie o reparo do passeio público, referente 
ao imóvel situado a RUA AZARIAS LEITE, 16-40, VL REGIS, cadastrado na P.M.B. 2/0133/016, onde 
consta Vossa Senhoria como responsável, caso o passeio público seja de esquina, deverá ser construída 
a rampa de acessibilidade (Lei 5825/09 Art. 1º § 6º). Se for lote vago, deverá ser construída mureta (Lei 
2371/82 Art. 55). Face o exposto, informamos que caso não adote providencias até o prazo estipulado, 
implicará na aplicação do Artigo 15 da citada lei, com a imposição de penalidade de multa, no valor de R$  
666,32 (seiscentos e sessenta e seis reais e trinta e dois centavos).   (Recebido por AR)

NOTIFICAÇÃO
Notificamos sob Ofício Lei 5825/09  Nº 3150/14, a Senhora JACYRA DE OLIVEIRA COSTA KLEIS, 
RUA ARAUJO LEITE, 15-42, CENTRO, BAURU - SP, em cumprimento aos dispostos no Artigo 1º da 
Lei Municipal nº 5825/09 Constitui-se obrigação de proprietários ou possuidores de imóveis, a qualquer 
título, desde que situados em vias providas de guia e sarjetas; Inciso I - Construir passeio público em 
frente ao seu imóvel; II - Manter o revestimento do passeio sem rachaduras, saliências, degraus ou rampas, 
bem como adequá-lo às normas da Lei 2371/82, NBR (Norma Brasileira) 9050/94 e demais normas sobre 
acessibilidade contidas na ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), para que no prazo de 30 
(trinta) dias, contados da publicação desta Notificação, providencie o reparo do passeio público, referente 

ao imóvel situado a RUA ARAUJO LEITE, 15-42, CENTRO, cadastrado na P.M.B. 1/0079/018, onde 
consta Vossa Senhoria como responsável, caso o passeio público seja de esquina, deverá ser construída 
a rampa de acessibilidade (Lei 5825/09 Art. 1º § 6º). Se for lote vago, deverá ser construída mureta (Lei 
2371/82 Art. 55). Face o exposto, informamos que caso não adote providencias até o prazo estipulado, 
implicará na aplicação do Artigo 15 da citada lei, com a imposição de penalidade de multa, no valor de R$  
625,30 (seiscentos e vinte e cinco reais e trinta centavos).    (AR não recebido)

NOTIFICAÇÃO
Notificamos sob Ofício Lei 5825/09  Nº 2849/14, a Sra. MARIA ESTELA AGULHARI LINO DE SOUZA, 
AV. RODRIGUES ALVES, 17-54, VL BONFIM, BAURU - SP, em cumprimento aos dispostos no Artigo 
14 da Lei Municipal nº 5825/09 O rebaixamento de guias será autorizado única e exclusivamente pela 
Secretaria Municipal de Planejamento § 2º O rebaixamento de guias será permitido nos locais onde existam 
garagens ou áreas para estacionamento sendo que, nos casos onde se trata de área para estacionamento, a 
distância do recuo, da testada do imóvel à parede da edificação, deverá ser, no mínimo, de 4,50m (quatro 
metros e cinquenta centímetros), não se autorizando, em nenhuma hipótese, distância de recuo menor que 
esta. § 3º Só será autorizado o rebaixamento de 50% (cinquenta por cento) da testada do imóvel,quando 
a mesma tiver dimensão igual ou superior a 10 (dez) metros, excetuando-se as curvaturas das esquinas 
onde o rebaixamento não será autorizado .§ 4º Nos locais que não atendam as condições deste artigo, as 
guias que estiverem rebaixadas deverão ser reerguidas., para que no prazo de 30 (trinta) dias, contados 
da publicação desta Notificação, seja providenciado o reerguimento das guias, no imóvel situado a AV. 
RODRIGUES ALVES, 17-54, VL BONFIM, cadastrado na P.M.B. 3/0316/004, onde consta Vossa Senhoria 
como responsável, caso o passeio público seja de esquina, deverá ser construída a rampa de acessibilidade, 
conforme legislação vigente. Face ao exposto, informamos que caso não adote providências até o prazo 
estipulado, implicará a aplicação do Artigo 15 da citada lei, com a imposição de penalidade de multa, no 
valor de R$ 625,30 (seiscentos e vinte e cinco reais e trinta centavos). (AR não recebido)

NOTIFICAÇÃO
Notificamos sob Ofício nº 35/15, a Sra. JANETE APARECIDA DA SILVA BRESSAN, RUA PAPA 
PAULO VI, 100, VILA THAIS - ATIBAIA/ SP, do indeferimento do recurso no processo 71.121/14, pois 
conforme análise do setor competente, o responsável pelo imóvel é o cadastrado pela Prefeitura, portanto, 
neste caso, a senhora JANETE APARECIDA DA SILVA BRESSAN responde pelo imóvel cadastrado 
como 2/0464/006, permanecendo assim a obrigação como proprietária de atender à notificação nº 2542/14. 
(Recebido por AR)

NOTIFICAÇÃO
 Notificamos sob nº 12., o Senhor ZAQUEU DE MORAES, RUA JOSE LUIZ PEREIRA, 1-64, para 
que no prazo de 10 (dez) dias, contados da publicação desta NOTIFICAÇÃO, apresente o projeto de 
construção (Lei 2371/82 art. 17 e 1929/75 art. 462), do imóvel situado à RUA MANOEL ADAMUS 
FILHO (4/3023/025). (Recebido pela inquilina).

COMUNICADO
Comunicamos sob Ofício nº 07/15, a Sra. JACIRA E SILVA ZARDETTI, AV. CASTELO BRANCO, 34-
95, JD OURO VERDE, BAURU  SP, que mediante a denúncia protocolada no processo 54.681/14, o local 
em questão foi vistoriado pela Divisão de Fiscalização, sendo verificado que a reclamação não procede. 
(Não localizado)

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
“Prevenção do Câncer de Mama”

Público Alvo: Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem da Secretaria Municipal de Saúde.
Data: 27/03/2015
Horário: Das 8:00hs às 11:00hs  
Local: SOPC – Rua Manoel Bento Cruz nº 11-26
Palestrante: Dr. José Roberto Salina

Inscrições:

-Até as 16h00min do dia 26/03/2015.
-As inscrições deverão ser encaminhadas ao email keilanunes@bauru.sp.gov.br, contendo:
-Nome completo (sem abreviações)
-Cargo
-Local de trabalho
-Telefone para contato
Vagas limitadas

    Realização DUA/DUR/SOPC. Apoio DGTES.
     Maiores informações SOPC - Fone: 3218-9086

PORTARIA SMS Nº 59/2015
O Secretário Municipal de Saúde, Dr. José Fernando Casquel Monti, no uso das suas atribuições legais, em especial 
aquelas que lhe são conferidas pela Lei 5804 de 10/11/2009 artigo 12 inciso II, considerando:
1- A lei 5950 de 02/08/2010 em seu artigo 35, relacionar os servidores inscritos e homologados para realizar 

plantões extras nos serviços de atendimentos ininterruptos da Secretaria Municipal de Saúde.
MATRICULA  NOME     CARGO
32.913   Guilherme Tripoli    ES/Medico
2- Os servidores acima relacionados estão ciente da legislação em vigor, especialmente os artigos 34 e 35 da lei 

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

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

Bauru, 05 de março de 2015
DR. JOSÉ FERNANDO CASQUEL MONTI

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 
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PORTARIA Nº 60/2015
O Secretário Municipal de Saúde, Dr. José Fernando Casquel Monti, no uso das suas atribuições legais, em 
especial aquelas que lhe são conferidas pela Lei 5804 de 10/11/2009, considerando:
1. A lei 5950 de 02/08/2010 em seu artigo 60, incluiu na redação do § 3, do artigo 31 da Lei 3.373 

de 29 de julho de 1.991, que trata do pagamento do adicional de sobre aviso, os setores que 
prestam atendimentos ininterruptos da Secretaria Municipal de Saúde,

2. E que os servidores deverão ser designados através de portaria do Secretário Municipal de 
Saúde,

Resolve:
Designar o servidor abaixo relacionado para atuar em plantão de sobre aviso.

MAT NOME CARGO
28828 Matheos de Lima de Carvalho Motorista

3. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Bauru, 06 de março de 2015

DR. JOSÉ FERNANDO CASQUEL MONTI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 

DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

PUBLICAÇÃO DE:  10/03/2015  a  11/03/2015

ARQUIVAMENTO DE PROCESSO:
PROCESSO INTERESSADO
42895/14 CLINICA MÉDICA GUERINI LTDA
31318/14 ANA FLAVIA BETONI ROBERTO 
1363/15 MATEUS VIOLIN DA SILVA
31317/14 RAIZA ARROYO PETTENAZZI
31313/14 CRISTIANI PEREIRA DE ABREU
18263/14 NORTON RIBEIRO

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCESSO INTERESSADO N°/SÉRIE
15066/15 E. SANTOS ALIMENTOS - ME 032289/E-1
15072/15 E. SANTOS ALIMENTOS – ME 33259/E-1
15075/15 E. SANTOS ALIMENTOS – ME 33253/E-1
15080/15 E. SANTOS ALIMENTOS – ME 33255/E-1
15156/15 DE PAULA DROGARIA LTDA – ME 037828/C-1

RECURSO DEFERIDO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCESSO INTERESSADO DIAS N°/SÉRIE
10823/15 A. SANTOS & R. PEREIRA LTDA – ME 60 036712/C-1

RECURSO DEFERIDO PARCIALMENTE DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCESSO INTERESSADO DIAS N°/SÉRIE
10816/15 A. SANTOS & R. PEREIRA LTDA – ME 30 036711/C-1

12881/15 APARECIDA  DE  FÁTIMA  LOUREIRO  BRITO 
BAURU – ME 90 036713/C-1

RECURSO INDEFERIDO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCESSO INTERESSADO N°/SÉRIE
9947/15 LUIZ FERMINO DE OLIVEIRA CAVALCANTI 037939/C-1

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA: 
PROCESSO INTERESSADO N°/SÉRIE
58619/13 JOÃO PAULO LABORDA RODRIGUES – ME 13887/E-1

RECURSO DEFERIDO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA:
PROCESSO INTERESSADO DIAS N°/SÉRIE
70155/14 MARLI  DOS SANTOS SOUZA – ME 30 17297/E-1

ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA: 
PROCESSO 1239/12
INTERESSADO MEDCONTROL COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA ME
REQUERENTE REBECA MARICI FALDA CANIZELLI
CPF 349.740.288-55
COREN/SP 202.517

PROCESSO 15004/15
INTERESSADO RAVENNA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA - EPP
REQUERENTE FERNANDA PROTZEK ROSSI
CPF 337.458.288-52
CRF/SP 77.773

BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA:
PROCESSO 1239/12
INTERESSADO MEDCONTROL COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA ME
REQUERENTE ELIANE LOUZADA
CPF 054.846.328-03
COREN/SP 261.960

ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO:
PROCESSO 25571/13
INTERESSADO MARCIA APARECIDA VALÉRIO - ME
NOME FANTASIA ÓTICA PLENA
ATIVIDADE COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE  ÓPTICA
ENDEREÇO (DE) RUA WALTER PETRONI, 1-16 – N.H. MARY DOTA – BAURU/SP

ENDEREÇO (PARA) AV. MARCOS DE PAULA  RAPHAEL, 14-32 – N.H. MARY DOTA –
BAURU/SP

ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO:
PROCESSO 12670/09
INTERESSADO LUCIANA TANAKA
ATIVIDADE CLINICA ODONTOLÓGICA
ENDEREÇO (DE) RUA EZEQUIEL RAMOS, 6-44 – CENTRO – BAURU/SP
ENDEREÇO (PARA) RUA TREZE DE MAIO, 15-66 – VILA NOEMY – BAURU/SP

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 1.826/13 - PROCESSO Nº 50.485/12 - 
CONVENENTE: MUNICÍPIO DE BAURU - CONVENIADO: COMUNIDADE BOM PASTOR 
- OBJETO: As partes resolvem alterar a Cláusula Sétima, do convênio para acrescer mais 12 (doze) 
meses ao prazo de vigência, passando a ter a seguinte redação: “7.1. O presente Convênio terá vigência 
até 31 de dezembro de 2.015, podendo ser prorrogado por acordo das partes mediante Termo Aditivo.” 
2. Considerando o aumento do prazo discriminado na cláusula 1 do presente aditivo, será acrescido ao 
valor total estimado do convênio a quantia de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), passando o 
valor total estimado de R$ 319.500,00 (trezentos e dezenove mil e quinhentos reais), para R$ 499.500,00 
(quatrocentos e noventa e nove mil e quinhentos reais). “5.1. O CONVENENTE destinará obedecendo 
ao critério estabelecido de R$ 1.000,00 (um mil reais) para cada internação efetivada, para um total de 
15 (quinze) vagas, valor mensal estimado de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e valor total estimado de 
R$ 499.500,00 (quatrocentos e noventa e nove mil e quinhentos reais), através da função programática 
Ficha nº 856 – 3.3.50.39.00-10.122.0009-2021, Ficha nº 251 – 3.3.50.43.00-10.301.0010-2031 e Ficha 
239 – 3.3.50.43.00-10.301.0010-2031, 3.3.50.43.00-10.301.0010-2031– Secretaria Municipal de Saúde, a 
ser paga em parcelas mensais até 31 de dezembro de 2.015.” – ASSINATURA: 02/03/2.015, conforme art. 
61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93.

EXTRATOS 

Seção III
Editais

NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE 
BAURU - Edital n.º 538/14 – Processo n.º 46.971/2014 – Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 211/14 
– Tipo: Menor Preço por Lote - Objeto: AQUISIÇÃO ESTIMADA ANUAL DE 10.280 KG DE PÓ 
PARA PREPARO DE POLENTA ENRIQUECIDA COM VITAMINAS E SAIS MINERAIS, PELO 
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – Interessada: Secretaria da Educação, Bem Estar Social e 
Depto. de Água e Esgoto de Bauru. Notificamos aos interessados no processo licitatório epigrafado que 
o julgamento e a classificação havidos foram devidamente Adjudicado em 02/03/2015 pelo Pregoeiro e 
Homologado em 03/03/2015 pelo Prefeito Municipal, da seguinte forma:
EMPRESA: PACHECOLOG LTDA – ME 
LOTE 01- PÓ PARA PREPARO DE POLENTA

Item Descrição Mínima
Qtde. 

Estimada 
Anual

Marca Valor 
Unitário Valor Total

01

Pó para Preparo de Polenta 
enriquecida com Vitaminas e 
Minerais: Demais especificações 
de acordo com Anexo I do Edital 
538/14.

10.280 KG SWEET 
FLAVORS R$ 8,31 R$ 85.426,80

Bauru, 11/03/2015 – Ana Paula Marques – Diretora da Divisão de Compras e Licitações – SME.

NOTIFICAÇÃO DE DECISÃO DE ANULAÇÃO DE DISPUTA DO LOTE 3 - PREFEITURA 
MUNICIPAL DE BAURU - Edital nº 563/14 - Processo n.º 53.314/2014 – Modalidade: Pregão 
Eletrônico nº 221/2014 – Tipo: Menor Preço por Lote – Objeto: AQUISIÇÃO ESTIMADA ANUAL 
DE 40.496 UN. DE MOCHILAS, ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS – Interessada: Secretaria 
Municipal da Educação. Notificamos que fica cancelado a disputa do lote 03, por motivos constantes 
nos autos do processo, sendo aberto prazo de 05 (cinco) dias para o exercício do contraditório e da ampla 
defesa, sendo assim a nova data de abertura será publicada oportunamente. Bauru, 11/03/2015 – Ana Paula 
Marques – Diretora da Divisão de Compras e Licitações - SME.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 37/15 – PROCESSO Nº 56.215/2014 – CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU – CONTRATADA: PORTO DE AREIA D. M. REGHINE LIMITADA - EPP - 
Objeto: FORNECIMENTO NA QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL DE 523M³ DE AREIA FINA 
LAVADA E PENEIRADA, entrega ponto a ponto, através de Registro de Preços – Interessada: 
Secretaria Municipal da Educação, cujas especificações estão indicadas no Anexo I do Edital nº 27/2015, 
mediante emissão de Notas de Empenho e conforme os termos de sua proposta anexada ao processo 
administrativo e preço abaixo consignado:
LOTE 01 – AREIA FINA LAVADA E PENEIRADA 

Item Descrição Un. Quant. Estim. 
Anual Marca/ Procedência Valor Unitário

01 Areia fina lavada e 
peneirada M³ 523 Reghine / Rio Tiete R$ 48,30

PRAZO: 01 ano - MODALIDADE: Pregão Presencial n.º 12/15 - ASSINATURA: 09/03/2015 - 
VALIDADE: 08/03/2016. Bauru, 11/03/2015 – Ana Paula Marques - Diretora da Divisão de Compras e 
Licitações – SME. 

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - 
Edital nº 063/15 - Processo n.º 74.480/14 - Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 018/15 - EXCLUSIVA 
PARA ME/EPP – Tipo: MENOR PREÇO POR LOTE pelo Sistema de Registro de Preços. Objeto: 
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AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS HIDRÁULICOS, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE 
PREÇOS, devidamente especificados no Anexo I do edital. – Interessada: Secretaria da Educação. Data 
do Recebimento das propostas: 26/03/15 até as 09h. Abertura da Sessão: 26/03/15 às 09h. INÍCIO 
DA DISPUTA DE PREÇOS: 26/03/15 às 13h. Informações na Div. de Compras e Licitações, R. Treze 
de Maio, 16-59 - Vl. Noemy – CEP. 17014-450, horário das 08h às 12h e das 13h às 17h fones (14)3214-
3307/3214-4744. O Edital está disponível através de download gratuito no site www.bauru.sp.gov.br, 
poderá ser acessado também através do site www.licitacoes-e.com.br, nº 577138, onde se realizará a sessão 
de pregão eletrônico, com os licitantes devidamente credenciados. Bauru, 11/03/2015 – Ana Paula Marques 
– Diretora da Divisão de Compras e Licitações-SME.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2015 - PROCESSO Nº 15.307/2013 - CONTRATANTE:- 
MUNICÍPIO DE BAURU – CONTRATADA: RODRIGO AUGUSTO RODRIGUES ME - 
Interessada: Secretarias Municipais de Administração, de Cultura, de Desenvolvimento Econômico, 
de Educação, de Finanças, de Bem Estar Social, de Administrações Regionais, de Saúde, de Obras, de 
Planejamento, de Esportes e Lazer, de Meio Ambiente, de Agricultura e Abastecimento, o Gabinete do 
Prefeito e o 12º Grupamento do Corpo de Bombeiros, cujas especificações estão indicadas no anexo I do 
Edital nº 008/2015 - do Processo Administrativo n.º 15.307/13, mediante emissão de Notas de Empenho 
e conforme termos de sua proposta devidamente anexada ao processo administrativo e preços abaixo 
consignados:

ITEM Qtd UN ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO PRODUTO MARCA/
Nº CA

VALOR 
UNIT. 
(R$)

1 31 UN

Conjunto de Proteção para eletricistas, confeccionado 
100%  em algodão antichamas (FR -  FIRE RESISTANT), 
manter a característica ininflamável durante toda vida útil 
do uniforme, possuir alta solidez de cor  à lavagem, “ATPV 
10 -  NÍVEL 2”, possuir gramatura de 260 GR/M² E 300 
GR/M². CAMISA DE MANGA LONGA NA COR AZUL, 
COM FECHAMENTO FRONTAL EM VELCRO, GOLA 
TIPO PADRE, INSCRIÇÃO BORDADA EM LOCAL 
VISIVEL DA VESTIMENTA.  CALÇA  NA COR 
AZUL, COM DOIS BOLSO TRASEIROS CHAPADOS, 
BRAGUILHA COM FECHAMENTO EM VELCRO, 
CÓS E PASSADORES PARA CINTO.  Tamanho P. 

TIGARE

C.A. 32548 
CALÇA

C.A. 32549 
CAMISA

R$ 
159,66

2 52 UN

Conjunto de Proteção para eletricistas, confeccionado 
100%  em algodão antichamas (FR -  FIRE RESISTANT), 
manter a característica ininflamável durante toda vida útil 
do uniforme, possuir alta solidez de cor  à lavagem, “ATPV 
10 -  NÍVEL 2”, possuir gramatura de 260 GR/M² E 300 
GR/M². CAMISA DE MANGA LONGA NA COR AZUL, 
COM FECHAMENTO FRONTAL EM VELCRO, GOLA 
TIPO PADRE, INSCRIÇÃO BORDADA EM LOCAL 
VISIVEL DA VESTIMENTA.  CALÇA  NA COR 
AZUL, COM DOIS BOLSO TRASEIROS CHAPADOS, 
BRAGUILHA COM FECHAMENTO EM VELCRO, 
CÓS E PASSADORES PARA CINTO.  Tamanho M.

TIGARE

C.A. 32548 
CALÇA

C.A. 32549 
CAMISA

R$ 
159,66

3 43 UN

Conjunto de Proteção para eletricistas, confeccionado 
100%  em algodão antichamas (FR -  FIRE RESISTANT), 
manter a característica ininflamável durante toda vida útil 
do uniforme, possuir alta solidez de cor  à lavagem, “ATPV 
10 -  NÍVEL 2”, possuir gramatura de 260 GR/M² E 300 
GR/M². CAMISA DE MANGA LONGA NA COR AZUL, 
COM FECHAMENTO FRONTAL EM VELCRO, GOLA 
TIPO PADRE, INSCRIÇÃO BORDADA EM LOCAL 
VISIVEL DA VESTIMENTA.  CALÇA  NA COR 
AZUL, COM DOIS BOLSO TRASEIROS CHAPADOS, 
BRAGUILHA COM FECHAMENTO EM VELCRO, 
CÓS E PASSADORES PARA CINTO.  Tamanho G. 

TIGARE

C.A. 32548 
CALÇA

C.A. 32549 
CAMISA

R$ 
159,66

4 33 UN

Conjunto de Proteção para eletricistas, confeccionado 
100%  em algodão antichamas (FR -  FIRE RESISTANT), 
manter a característica ininflamável durante toda vida útil 
do uniforme, possuir alta solidez de cor  à lavagem, “ATPV 
10 -  NÍVEL 2”, possuir gramatura de 260 GR/M² E 300 
GR/M². CAMISA DE MANGA LONGA NA COR AZUL, 
COM FECHAMENTO FRONTAL EM VELCRO, GOLA 
TIPO PADRE, INSCRIÇÃO BORDADA EM LOCAL 
VISIVEL DA VESTIMENTA.  CALÇA  NA COR 
AZUL, COM DOIS BOLSO TRASEIROS CHAPADOS, 
BRAGUILHA COM FECHAMENTO EM VELCRO, 
CÓS E PASSADORES PARA CINTO. Tamanho GG. 

TIGARE

C.A. 32548 
CALÇA

C.A. 32549 
CAMISA

R$ 
159,66

5 22 UN

Conjunto de Proteção para eletricistas, confeccionado 
100%  em algodão antichamas (FR -  FIRE RESISTANT), 
manter a característica ininflamável durante toda vida útil 
do uniforme, possuir alta solidez de cor  à lavagem, “ATPV 
10 -  NÍVEL 2”, possuir gramatura de 260 GR/M² E 300 
GR/M². CAMISA DE MANGA LONGA NA COR AZUL, 
COM FECHAMENTO FRONTAL EM VELCRO, GOLA 
TIPO PADRE, INSCRIÇÃO BORDADA EM LOCAL 
VISIVEL DA VESTIMENTA.  CALÇA  NA COR 
AZUL, COM DOIS BOLSO TRASEIROS CHAPADOS, 
BRAGUILHA COM FECHAMENTO EM VELCRO, 
CÓS E PASSADORES PARA CINTO.  Tamanho EG. 

TIGARE

C.A. 32548 
CALÇA

C.A. 32549 
CAMISA

R$ 
159,66

PRAZO:- 01 ano –– MODALIDADE:- PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2015 – ASSINATURA:- 
03/02/2015 – VALIDADE: 02/02/2016.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2015 - PROCESSO Nº 30.932/2014 - CONTRATANTE:- 
MUNICÍPIO DE BAURU – CONTRATADA: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS 
DE LIMPEZA MACATUBA LTDA - ME - Interessada: Todas as Secretarias Municipais, Gabinete 
do Prefeito, Corpo de Bombeiros, Departamento de Água e Esgoto de Bauru - DAE, Fundação de 
Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru - FUNPREV e Empresa Municipal de 
Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru – EMDURB, cujas especificações estão indicadas no anexo I 
do Edital nº 033/15 - do Processo Administrativo nº 30.932/14 (Apenso os Processos 30.933/14, 30.935/14 
e 30.936/14), mediante emissão de Notas de Empenho e conforme termos de sua proposta devidamente 
anexada ao processo administrativo e preços abaixo consignados:
LOTE 03 – FLANELAS AMARELAS, SACOS DE CHÃO, PANOS DE PRATO, PANOS DE 
LIMPEZA, CORDAS PARA VARAL, DESENTUPIDORES PARA PIA, DESENTUPIDORES 
PARA VASO SANITÁRIO, PRENDEDORES DE ROUPAS, PANOS MULTIUSO E SUPORTES 
PARA PANO MULTIUSO - COTA PRINCIPAL

Item Quant. Especificação Unitário Marca

1 10.602

FLANELA AMARELA para limpeza com medidas 
mínimas de 57x26 cm, com etiqueta costurada na flanela 
onde será possível identificar a marca ou a procedência 
(100% Algodão).
COD.259.002.00005

R$ 1,22 MC

2 51.632

SACO DE CHÃO branco alvejado, com medidas 
mínimas de 70x45cm, com etiqueta costurada no 
saco de chão onde será possível identificar a marca ou a 
procedência (100% Algodão). COD. 259.002.00006

R$ 2,13 ITATEX

3 16.263

PANO DE PRATO com medidas mínimas de 45x70cm, 
com bainha e com etiqueta costurada no pano de prato 
onde será possível identificar a marca ou a procedência 
(100% Algodão). COD. 259.002.00007

R$ 2,21 ITATEX

4 6.773

PANO DE LIMPEZA para pia com medidas mínimas de 
40x38 cm, com etiqueta costurada no pano de pia onde 
será possível identificar a marca ou a procedência. COD. 
259.002.00008

R$ 1,30 SHOW 
CLEAN

5 1.730
CORDA PARA VARAL em nylon com comprimento de 
10 metros. Deverá estar discriminado na embalagem de 
que o produto é de NYLON. COD. 259.002.00009

R$ 1,35 M.A

6 735 DESENTUPIDOR PARA PIA com bocal de borracha e 
cabo de polietileno. COD. 259.002.00010 R$ 2,07 CAROL

7 759
DESENTUPIDOR PARA VASO SANITÁRIO 
com bocal de borracha e cabo de plástico. COD. 
259.002.00011

R$ 5,18 CAROL

8 1.554
PRENDEDOR DE ROUPAS, em plástico, com medida 
mínima de 08 cm. Pacote com 12 unidades. COD. 
259.002.00012

R$ 1,40 POLI CORDA

9 5.052
PANO MULTIUSO (tipo perfex) em rolo de 30 metros, 
furado e picotado a cada 50 centímetros. Composição: 
70% de viscose e 30% poliéster. COD. 259.002.00013

R$ 
17,05 OBER

10 159
SUPORTE PARA PANO MULTIUSO (tipo perfex) de 
metal, para fixação em parede, para uso de rolo de 30 
metros. COD. 259.002.00014

R$ 
33,00 SUPERPRO

LOTE 07 – FLANELAS AMARELAS, SACOS DE CHÃO, PANOS DE PRATO, PANOS DE 
LIMPEZA, CORDAS PARA VARAL, DESENTUPIDORES PARA PIA, DESENTUPIDORES 
PARA VASO SANITÁRIO, PRENDEDORES DE ROUPAS, PANOS MULTIUSO E SUPORTES 
PARA PANO MULTIUSO - COTA RESERVADA

Item Quant. Especificação Unitário Marca

1 3.533

FLANELA AMARELA para limpeza com medidas 
mínimas de 57x26 cm, com etiqueta costurada na flanela 
onde será possível identificar a marca ou a procedência 
(100% Algodão).

R$ 1,22 MC

2 17.210

SACO DE CHÃO branco alvejado, com medidas 
mínimas de 70x45cm, com etiqueta costurada no 
saco de chão onde será possível identificar a marca ou a 
procedência (100% Algodão).

R$ 2,13 ITATEX

3 5.421

PANO DE PRATO com medidas mínimas de 45x70cm, 
com bainha e com etiqueta costurada no pano de prato 
onde será possível identificar a marca ou a procedência 
(100% Algodão).

R$ 2,21 ITATEX

4 2.257
PANO DE LIMPEZA para pia com medidas mínimas de 
40x38 cm, com etiqueta costurada no pano de pia onde 
será possível identificar a marca ou a procedência.

R$ 1,30 SHOW 
CLEAN

5 576
CORDA PARA VARAL em nylon com comprimento de 
10 metros. Deverá estar discriminado na embalagem de 
que o produto é de NYLON.

R$ 1,35 M.A

6 244 DESENTUPIDOR PARA PIA com bocal de borracha e 
cabo de polietileno. R$ 2,07 CAROL

7 253 DESENTUPIDOR PARA VASO SANITÁRIO com 
bocal de borracha e cabo de plástico. R$ 5,18 CAROL

8 517 PRENDEDOR DE ROUPAS, em plástico, com medida 
mínima de 08 cm. Pacote com 12 unidades. R$ 1,40 POLI CORDA

9 1.683
PANO MULTIUSO (tipo perfex) em rolo de 30 metros, 
furado e picotado a cada 50 centímetros. Composição: 
70% de viscose e 30% poliéster.

R$ 
17,05 OBER

10 53
SUPORTE PARA PANO MULTIUSO (tipo perfex) de 
metal, para fixação em parede, para uso de rolo de 30 
metros.

R$ 
33,00 SUPERPRO

PRAZO:- 01 ano –– MODALIDADE:- PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2015 – ASSINATURA:- 
04/03/2015 – VALIDADE: 03/03/2016.



29DIÁRIO OFICIAL DE BAURU QUINTA, 12 DE MARÇO DE 2.015

TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 253/2014 – Processo nº 39.814/2014 
– Modalidade: Pregão Presencial 144/2014 – Interessada: Secretaria Municipal de Obras - 
COMPROMISSÁRIA: NTA – NOVAS TÉCNICAS DE ASFALTOS LTDA. Em razão do aumento de 
preços do produto no mercado as partes resolvem alterar o preço a partir de 07 de janeiro de 2015, o lote 
01, item 01 de acordo com os valores abaixo discriminados:
As demais cláusulas contidas na Ata de Registro de Preço nº 253/2014, firmada em 28 de outubro de 2014, 
não modificadas por este Termo Aditivo, continuam em pleno vigor.
LOTE 1 – CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70.

Item
Quantidade 

Estimada 
Anual

Unidade Especificações MARCA E OU 
PROCEDÊNCIA

Valor 
Unitário a ser 

substituído

Valor 
Unitário 

substituto

01 2.250.000 Kg
Cimento 

Asfáltico CAP 
50/70 

Paulínia 1,1830 1,4907

Bauru, 11/03/2015 – José Roberto dos Santos Júnior – Diretor da Divisão de Licitações.

VISO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - Processo nº 13.921/2015 – 
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: SHOW da BANDA PLEBE RUDE NO 
VITÓRIA ROCK DIA 15/03/2015 - PROPONENTE: BS 2 PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA - valor 
total R$ 20.0000,00 - Ratificação: 10/03/2015, pelo Prefeito Municipal. 
Bauru, 11/03/2015 – José Roberto dos Santos Júnior – Diretor da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE HABILITAÇÃO – Edital nº 026/15 - Processo nº 69.546/14 – Modalidade: 
Convite nº 02/15 - Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E 
APLICAÇÃO DE 500 (QUINHENTOS) M² DE MANTA ASFÁLTICA ALUMINIO DE 3 MM PARA 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE TELHADO - Interessado: Secretaria Municipal de Cultura. A Comissão 
Permanente de Licitação analisando os documentos apresentados pelas empresas decide: HABILITAR 
as empresas TEXSUL IMPERMEABILIZADORA E CONSTRUTORA LTDA e ALABASTRO 
CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA – EPP. Abre-se prazo recursal de 02 (dias) dias 
úteis, nos termos do artigo 109 da Lei Federal nº 8.666/93. 
Bauru, 11/03/2015 – José Roberto dos Santos Júnior – Diretor da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - Edital nº 561/14 - Processo n.º 57.996/2013 
– Modalidade: Convite nº 043/14 – Regime de Empreitada Por Preço Global - Tipo Menor Preço 
- Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS 
ESTRUTURAIS, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, ELÉTRICOS COM SPDA, HIDRÁULICOS 
E COMBATE A INCÊNDIOS, PLANILHA ORÇAMENTARIA, SONDAGEM DO TERRENO 
E MOBLIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM, MELHOR 
DESCRITOS NO ANEXO I DESTE EDITAL, PARA CONSTRUÇÃO DE SALA DE LEITURA 
NO JD. OURO VERDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA – Interessado: 
Secretaria de Cultura. Para ser admitida ao presente Convite, deverá o interessado entregar na Secretaria 
da Administração/Divisão de Licitações, sito na Praça das Cerejeiras, 1-59, 2º andar, Vila Noemy - CEP. 
17014-500, até o horário da sessão, que será às 15h do dia 25/03/15, os envelopes a que se refere o item 
VI do Edital. Informações e o edital poderão ser obtidos até o dia 24/03/15 no endereço acima ou pelo site 
www.bauru.sp.gov.br, a partir da primeira publicação do presente.
Bauru, 11/03/2015 – José Roberto dos Santos Júnior – Diretor da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - Edital nº 574/14 - Processo n.º 34.584/14 – 
Modalidade: Convite nº 048/14 – Regime de Empreitada Por Preço Global - Tipo Menor Preço Global 
- Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REESTRUTURAÇÃO E RECONSTRUÇÃO 
DO MURO DE DIVISA E ASSENTO EM ALVENARIA DO 12º GRUPAMENTO DE BOMBEIROS 
DE BAURU E REGIÃO [ÁREA DE 41M²]. A OBRA SUBSTITUIRÁ O MURO EXISTENTE, 
QUE ENCONTRA-SE PRÓXIMO AO COLAPSO DEVIDO AO RECALQUE OCORRIDO EM 
DECORRER DA INFILTRAÇÃO DE ÁGUA NO SOLO ALÉM DA LONGA VIDA DO MURO, 
LOCAL: RUA GAL. MARCONDES SALGADO Nº 2-32 – CENTRO – BAURU – SP – Interessado: 
12º Grupamento de Bombeiros. Para ser admitida ao presente Convite, deverá o interessado entregar na 
Secretaria da Administração/Divisão de Licitações, sito na Praça das Cerejeiras, 1-59, 2º andar, Vila Noemy 
- CEP. 17014-500, até o horário da sessão, que será às 17h do dia 25/03/15, os envelopes a que se refere 
o item VIII do Edital. Informações e o edital poderão ser obtidos até o dia 24/03/15 no endereço acima ou 
pelo site www.bauru.sp.gov.br, a partir da primeira publicação do presente.
Bauru, 11/03/2015 – José Roberto dos Santos Júnior – Diretor da Divisão de Licitações.

AVISO DE ERRATA
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - Publicação realizada no Diário Oficial de Bauru em 
26/02/2015.   
NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 58.699/14 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 022/15 – Sistema de Registro de Preço 
n° 026/15 – por meio da INTERNET – Tipo Menor Preço por Lote – Objeto: Aquisição estimada anual 
de escadas.
Onde se Lê:
A Data do Recebimento das Propostas será até dia 11/03/2015 às 8h - A abertura da Sessão dar-se-á no dia 
11/03/2015 às 8h.   Início da Disputa de Preços dia 11/03/2015 às 11h 
Leia-se: 
A Data do Recebimento das Propostas será até dia 13/03/2015 às 8h - A abertura da Sessão dar-se-á no dia 
13/03/2015 às 8h.   Início da Disputa de Preços dia 13/03/2015 às 11h 
Bauru, 11/03/2015 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Victor Gustavo Boronelli Schiaveto – Diretor da Divisão Compras e Licitações- S.M.S 

NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO / HOMOLOGAÇÃO - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE BAURU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 01.548/15 – Modalidade: Pregão Presencial SMS n° 06/15 – tipo Menor Preço por Lote - 
DIFERENCIADA NO MODO COTA RESERVADA – Objeto: Aquisição estimada anual de arquivo em 
aço, estante modulada, armário tipo roupeiro, cadeiras, longarinas e mesas, para as Unidades de Pronto 
Atendimento e Unidades Básicas de Saúde do Município. Aberto no dia: 26/02/2015 às 9h. Notificamos 
aos interessados no Processo licitatório epigrafado, que o julgamento e a classificação havidos, foram 
adjudicados pelo pregoeiro em 26/02/2015 e devidamente Homologado pelo Sr. Secretário Municipal 
Saúde de Bauru em 10/03/2015, às empresas abaixo:
MÁRIO AUGUSTO SILVA PEREIRA – EPP
Itens 13 e 17 – Cadeira em polipropileno,fixa, á R$ 128,47 unitário, Marca: FRISOKAR/FME 6004U01/
FPC6004 U;
Itens 14 e 18  - Cadeira giratória – modelo SECRETÁRIA, á R$ 200,44 unitário, Marca: AMAZONAS / 
CD - G DR;
Itens 15 e 19– Cadeira giratória – modelo Diretor c/braço, á R$ 255,10 unitário, Marca: AMAZONAS/
CD - G - PR; 
Itens 16 e 20  - Longarina com 03 lugares, á R$ 318,89, Marca: FRISOKAR/KL 6004 + FPL 6004U;
Itens 21 e 25 – Mesa reta com gaveteiro e teclado retrátil medindo 120x70cm, á R$ 380,00 unitário, Marca: 
SOROMOVEIS/ M - 1200; 
Itens 22 e 26 – Mesa para computador com teclado retrátil medindo 100x60, à R$ 220,00 unitário, Marca: 
SOROMOVEIS/ M - 1000; 
Itens 23 e 27  – Mesa retangular para reunião  medindo 200x100x74, á R$ 440,00, Marca: SOROMOVEIS/ 
MR2000;
Itens 24 e 28 – Mesa para refeitório com longarinas, à R$ 715,00 unitário, Marca: SOROMOVEIS/ MREF 
01
METALÚRGICA PRISMA LTDA - ME
Itens 01 e 07 – Arquivo de chapas com 04 gavetas confeccionado em chapa nº. 0,60 mm, á R$ 348,30 
unitário, Marca: PRISMA/PAQ104.24; 
Itens 02 e 08  – Armário/Arquivo com 02 gavetas confeccionado em chapa nº. 0,60 mm, á R$ 224,46 
unitário, Marca: PRISMA/PAQ113.24;
Itens 03 e 09 – Estante modulada aberta, à R$ 85,14 unitário, Marca: PRISMA/PED101.24; 
Itens 04 e 10  - Estante Modulada Fechada/Armário fechado com divisórias confeccionado em chapa nº. 
0,60 mm, á R$ 328,95, Marca: PRISMA/PAR101.24;
Itens 05 e 11  - Armário Tipo Roupeiro em aço confeccionado em chapa nº. 0,60 mm, com 24 vãos, á R$ 
425,70, Marca: PRISMA/PRP120.24;
Itens 06 e 12  - Armário Tipo Roupeiro confeccionado em chapa 24, com 16 vãos, á R$ 406,35, Marca: 
PRISMA/PRF131.24;
Bauru – Divisão de Compras e Licitações, 11/03/2015 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Victor Gustavo Boronelli Schiaveto – Diretor da Divisão Compras e Licitações– S.M.S.

AVISO DE CONVOCAÇÃO - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 01.548/2015 – Modalidade: Pregão Presencial SMS n° 06/2015 – Sistema de Registro de 
Preço 04/2015 – tipo Menor Preço por Lote - DIFERENCIADA NO MODO COTA RESERVADA – 
Objeto: Aquisição estimada anual de arquivo em aço, estante modulada, armário tipo roupeiro, cadeiras, 
longarinas e mesas, para as Unidades de Pronto Atendimento e Unidades Básicas de Saúde do Município. 
Ficam convocadas as empresas abaixo 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. 
MÁRIO AUGUSTO SILVA PEREIRA – EPP
METALÚRGICA PRISMA LTDA - ME
Bauru, 11/03/2015 - compras_bauru@saude.sp.gov.br
Victor Gustavo Boronelli Schiaveto – Diretor da Divisão Compras e Licitações - S.M.S.

NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO / HOMOLOGAÇÃO - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE BAURU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 74.800/2014 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 02/2015 – Sistema de Registro de 
Preços n° 01/2015 - por meio da INTERNET – Tipo Menor Preço por Lote – Objeto: aquisição estimada 
anual de vários medicamentos para o Município. Aberto no dia: 04/02/2014 às 08h. Notificamos aos 
interessados no Processo licitatório epigrafado, que o julgamento e a classificação havidos, foram 
adjudicados pelo pregoeiro em 27/02/2015 e devidamente Homologado pelo Sr. Prefeito Municipal 
de Bauru em 06/03/2015 e pelo Sr. Secretário Municipal de Saúde em 09/03/2015, às empresas abaixo:
ALFALAGOS LTDA
Item 8 - ampola de vidro 1 ml contendo 1 mg/ml de epinefrina, á R$ 1,13 unitário. Marca: Hipolabor – cx 
c/ 100.
Item 11 - ampola de vidro de 10 ml contendo gluconato de calcio a 10%, a R$ 1,14 unitário.  Marca: 
Isofarma – cx c/ 200
Item 18 - frasco/ampola contendo 1.200.000 ui de penicilina g benzatina + ampola diluente a R$ 2,83 
unitário. Marca: Teuto – cx c/ 50
Item 31 - ampola de vidro de 2 ml contendo 5 mg/ml de cloridrato de tiamina ( vitamina b1), 1,25 mg/ml 
de riboflavina ( vitamina b2), 1,25 mg/ml de piridoxina ( vitamina b6), 15 mg/ml de nicotinamida e 3 mg/
ml de d-pantenol, a R$ 0,79 unitário. Marca: Hipofarma – cx c/ 100
Item 56 - ampola de 10ml contendo 50 mg de cloridrato de midazolan, a R$ 2,43 unitário. Marca: 
Hipolabor – cx c/100
Item 68 - comprimidos contendo 500 mg de estearato de eritromicina, R$ 0,48 unitário. Marca: Prati – cx 
c/ 100
Item 69 - bisnaga de no minimo 30 gramas contendo cetoconazol 20 mg por grama de creme, a R$ 1,31 
unitário. Marca: Sobral 
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA
Item 67 - comprimidos de clopidogrel 75 mg, envelopados, R$ 0,46 unitário. Marca: Generico Sandoz – cx 
c/ 28 unid.
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 
Item 48 - frasco de 100 ml contendo suspensao de 40 mg/ml de sulfametoxazol e 8 mg/ml de trimetoprima, 
R$ 1,23 unitário. Marca: Generico Teuto – cx c/ 50
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Item 61 - bisnaga com no minimo 40 g de creme vaginal, contendo 5 mg de clostebol e 5 mg de sulfato de 
neomicina, por grama de creme, em excipiente hidromissivel, R$ 11,80 unitário. Marca: Clostemin Uci – 
Farma 
CIRURGICA BIOMEDICA LTDA -ME
Item 49 - frasco de 100 ml contendo carbamazepina xarope 20 mg/ml, R$ 8,67 unitário. Marca: Uniao 
Quimica – frasco 100ml
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA
Item 26 - frasco de 250 ml com sistema de infusao fechado, contendo solucao de cloreto de sodio a 0,9% 
com 5% de glicose, R$ 1,69 unitário. Marca: Sanobiol – cx c/ 40 frascos
Item 51 - enflurano - anestesico liquido inalatorio contendo enflurano. frasco com 240 ml, R$ 268,00 
unitário. Marca: Cristalia Influran
Item 53 - comprimidos contendo 100mg de fenobarbital, R$ 0,09 unitário.  Marca: Fenocris Cristalia – 20 
bl x 10 comp.
Item 54 - ampola de vidro de 2ml contendo 100mg/ml de fenobarbital sodico em veiculo aquoso, R$ 1,31 
unitário. Marca: Fenocris Cristalia - cx c/ 50 amp.
DIMACI/PR  MATERIAL CIRURGICO LTDA.
Item 22 - frasco de 500 ml com sistema de infusao fechado, contendo solucao gelatinosa a 3,5%, R$ 19,17 
unitário. Marca: Polisocel Halexistar
Item 46 - frasco de 120 ml de solucao oral de prednisolona a 3mg/ml, R$ 5,79 unitário. Marca: Generico 
Hipolabor – cx c/ 50 fr
Item 55 - ampola de 5ml de citrato de fentalina a 50mcg/ml, R$ 1,50 unitário.  Marca: Generico Hipolabor 
– cx c/ 25 fr/amp
DIMASTER - COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.
Item 41 - frasco contendo 120 ml de lactulose xarope (benzoato de sodio, aroma artificial de tuti-fruti e 
agua purificada),  R$ 7,40 unitário.  Marca: Naturelife Lactulife – cx c/ 50 fr
FARMACE INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA
Item 23 - frasco de 100 ml com sistema de infusao fechado, contendo solucao de cloreto de sodio a 0,9%, 
R$ 1,14 unitário. Marca: Farmace – cx c/ 60 fr
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - MATRIZ
Item 13 - manitol 20%  - frasco 250 ml – sistema fechado, R$ 3,02 unitário. Marca: Free-Flex Fresenius 
– cx c/ 50 
Item 21 - frasco de 500 ml com sistema de infusao fechado, ringer com lactato de sodio, R$ 1,75 unitário. 
Marca: Kabipac – Fresenius – cx c/ 30
Item 24 - frasco de 250 ml com sistema de infusao fechado, contendo solucao de cloreto de sodio a 0,9%, 
R$ 1,42 unitário. Marca: Kabipac – Fresenius – cx c/ 48 
Item 25 - frasco de 500 ml com sistema de infusao fechado, contendo solucao de cloreto de sodio a 0,9%, 
R$ 1,65 unitário. Marca: Kabipac – Fresenius – cx c/ 30 
Item 27 - frasco de 500 ml com sistema de infusao fechado, contendo solucao de cloreto de sodio a 0,9% 
COM 5% DE GLICOSE, R$ 1,93 unitário. Marca: Kabipac – Fresenius – cx c/ 30
Item 28 - frasco de 100ml com sistema de infusao fechado, contendo solucao aquosa de glicose a 5%, R$ 
1,23 unitário. Marca: Kabipac – Fresenius – cx c/ 80
Item 29 - frasco de 250 ml com sistema de infusao fechado, contendo solucao aquosa de glicose a 5%, R$ 
1,53 unitário. Marca: Kabipac – Fresenius – cx c/ 48
Item 30 - frasco de 500 ml com sistema de infusao fechado, contendo solucao aquosa de glicose a 5%, R$ 
1,86 unitário. Marca: Kabipac – Fresenius – cx c/ 30
HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITALARES LTDA. - FILIAL 02
Item 34 - frasco de 3 ml contendo solucao oftalmica de atropina a 1%, R$ 6,00 unitário. Marca: Generico 
Allergan
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.
Item 52 - frasco de 15 ml contendo solucao de 20 mg/ml de escitalopran gotas, R$ 114,00 unitário. Marca: 
LEXAPRO LUNDBECK
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.
Item 5 - frasco/ampola contendo po liofilizado de hemissuccinato sodico de cloranfenicol, R$ 2,38 unitário. 
Marca: Arifenicol Blauciegel - cx c/ 100
Item 43 - miconazol, nitrato locao 2% frasco 30ml – R$ 1,88 unitário. Marca: Generico Prati – cx c/ 200 
Item 50 - frasco de 5 ml contendo solucao oftalmica de 10 mg/ml de cloridrato de ciclopentolato, R$ 7,92 
unitário. Marca: Ciclolato Latinofarma
Item 64 - sulfadiazina de prata 1% - bisnaga com 30 gramas, R$ 2,62 unitário. Marca: Generico Nativita 
cx c/ 200
Item 65 - comprimidos contendo 100 mg de acido acetil salicilico, R$  0,02 unitário.  Marca: Dormec 
Imec – cx c/ 1000
MAX MEDICAL COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Item 58 - placa de curativo contendo alginato de calcio tamanho aproximado 15x15, R$ 14,03 unitário. 
Marca: Cutarec Lm Farma
Item 59 - bota de unna pronta p/ uso - bandagem branca elastica de alta compressao - tamanho aproximado: 
10,2 cm x 9,14m, R$ 23,25 unitário. Marca: Cutarec Lm Farma
NATULAB LABORATORIO S.A
Item 32 - comprimido contendo acido folico 5mg - comprimido revestido, R$ 0,02 unitário. Marca: Afolic 
Natulab – cx c/ 500 comp. 
Item 40 - frasco de 30 ml contendo ibuprofeno 50 mg/ml gotas, R$ 0,85 unitário. Marca: Hipotrat Natulab 
- cx c/ 100
Item 44 - frasco de 50 ml, contendo suspensao de 100.000 ui/ml de nistatina, R$ 1,35 unitário. Marca: 
Nistamax Natulab – cx c/ 44
Item 66 - frasco contendo 30 ml de acido folico solucao oral 0,2 mg, R$ 5,04 unitário. Marca: Afolic 
Infantil Natulab – cx c/ 100
PRATI, DONADUZZI CIA LTDA
Item 33 - frasco com 10 ml de suspensao oral contendo 40 mg/ml de albendazol, R$ 0,64 unitário.  Marca: 
Generico Prati – cx c/ 200 
Item 35 - pó para suspensao oral de azitromicina 40 mg/ml, frasco contendo 600 mg, R$ 2,28 unitário. 
Marca: Generico Prati – cx c/ 50
Item 36 - frasco de 20 ml contendo 4mg/ml de bromoprida, R$ 0,81 unitário. Marca: Generico Prati – cx 
c/ 200
Item 37 - frasco de 100 ml de xarope adulto contendo 50 mg de carbocisteina em solucao isenta de acucar, 
R$ 1,65 unitário. Marca: Generico Prati – cx c/ 50

Item 42 - frasco de 100 ml contendo loratadina xarope 1 mg/ml, R$ 1,44 unitário. Marca: Generico Prati 
– cx c/ 50
PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
Item 63 - protetor solar com repelente de insetos, com fator de protecao solar 30 (trinta), em creme. em 
frascos de 100 ml, R$ 15,00 unitário. Marca: Nutriex Com Repelente – 
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Item 47 - frasco de 120 ml de solucao isenta de acucar, contendo 15 mg/ ml de ranitidina, R$ 3,50 unitário. 
Marca: Generico Nativita – cx c/ 70 fr
Bauru, 11/03/2015 - compras_saude@bauru.sp.gov.br
Victor Gustavo Boronelli Schiaveto – Diretor da Divisão de Compras e Licitações – S.M.S.

AVISO DE CONVOCAÇÃO - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 74.800/2014 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 02/2015 – Sistema de Registro de 
Preço n° 01/2015 – por meio da INTERNET – Tipo Menor Preço por Lote – Objeto: aquisição estimada 
anual de vários medicamentos para o Município. 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. 
ALFALAGOS LTDA
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 
CIRURGICA BIOMEDICA LTDA - ME
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA 
DIMACI/PR  MATERIAL CIRURGICO LTDA
DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA
FARMACE INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - MATRIZ
HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITALARES LTDA
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
MAX MEDICAL COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
NATULAB LABORATORIO S.A
PRATI, DONADUZZI CIA LTDA
PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Bauru, 11/03/2015 - compras_bauru@saude.sp.gov.br
Victor Gustavo Boronelli Schiaveto – Diretor da Divisão Compras e Licitações- S.M.S 

NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO / HOMOLOGAÇÃO - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE BAURU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 73.609/2014 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 226/2014 – Sistema de Registro de 
Preço n° 285/2014 – por meio da INTERNET – Tipo Menor Preço por Lote – Objeto: Aquisição estimada 
anual de: 15 (quinze) amalgamadores capsular digital. Aberto no dia: 25/02/2015 às 8h. Notificamos 
aos interessados no Processo licitatório epigrafado, que o julgamento e a classificação havidos, foram 
adjudicados pelo pregoeiro em 09/03/2015 e devidamente Homologado pelo Sr. Secretário Municipal 
Saúde de Bauru em 09/03/2015, à empresa abaixo:
A. M. MOLITERNO - EPP
Item 01  – Amalgamador capsular digital com sistema universal, permitindo o uso de todos os modelos de 
cápsulas pré-dosificadas, á R$ 433,33 unitário, Marca: YG 100/ Kondortech;
Bauru, 11/03/2015 - compras_saude@bauru.sp.gov.br
Victor Gustavo Boronelli Schiaveto – Diretor da Divisão de Compras e Licitações – S.M.S.

AVISO DE CONVOCAÇÃO - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 73.609/2014 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 226/2014 – Sistema de Registro de 
Preço n° 285/14 – por meio da INTERNET – Tipo Menor Preço por Lote – Objeto: Aquisição estimada 
anual de: 15 (quinze) amalgamadores capsular digital. 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. 
A. M. MOLITERNO - EPP
Bauru, 11/03/2015 - compras_bauru@saude.sp.gov.br
Victor Gustavo Boronelli Schiaveto – Diretor da Divisão Compras e Licitações- S.M.S 

NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO / HOMOLOGAÇÃO - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE BAURU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 73.819/2014 – Modalidade: Pregão Presencial n. º SMS 22/2015 – Sistema de Registro de 
Preço 19/2015 – tipo Menor Preço por Lote – Objeto: Aquisição estimada anual de diversos materiais 
hospitalares e correlatos – padronizados para atendimento dos serviços de atenção básica, atendimento 
especializado e de urgência e emergência. Aberto no dia: 06/03/2015 às 8hs. Notificamos aos interessados 
no Processo licitatório epigrafado, que o julgamento e a classificação havidos, foram adjudicados 
pelo pregoeiro em 06/03/2015 e devidamente Homologado pelo Sr. Prefeito Municipal de Bauru em 
06/03/2015, às empresas abaixo:
BECTON DICKINSON INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA
ITEM 01 – Unidades de adaptador de tubo coletor de sangue a vácuo, descartável, sem agulha, em 
polipropileno; à R$ 0,10 unitário; Marca: BD Vacutainer – Embalagem c/ 250 unidades;
ITEM 09 – Unidades de Seringa descartável, sem agulha, 03ml com dispositivo de segurança; à R$ 0,20 
unitário; Marca: BD Emerald SAF-T - cx c/ 500 unidades;
ITEM 10 – Unidades de Seringa descartável, sem agulha, 05ml com dispositivo de segurança; à R$ 0,22 
unitário; Marca: BD Emerald SAF-T - cx c/ 100 unidades;
ITEM 11 – Unidades de Seringa descartável, sem agulha, 10ml com dispositivo de segurança; à R$ 0,25 
unitário; Marca: BD Emerald SAF-T - cx c/ 100 unidades;
CIRÚRGICA FERNANDES – COM. DE MAT. CIR. HOSP - SOC. LTDA
Item 02 – Unidade de Agulha descartável para (sistema de aplicação reutilizável de insulina ou caneta) 
de dimensões: 0,5 X 0,25mm à 0,6 X 0,3 mm, á R$ 0,2544 unitário, Marca: Pen Needles/Pen Needle 
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Haemofine – Cx c/ 100 unidades.
Item 03 – Unidade de Agulha descartável para (sistema de aplicação reutilizável de insulina ou caneta) 
de dimensões: 0,8 X 0,25mm à 0,8 X 0,3 mm, á R$ 0,2544 unitário, Marca: Pen Needles/Pen Needle 
Haemofine – Cx c/ 100 unidades.
Item 04 – Unidade de Scalp nº 19, descartável, estéril e apirogênico, á R$ 0,56 unitário, Marca: Polymed.
Item 05 – Unidade de Scalp nº 21, descartável, estéril e apirogênico, á R$ 0,56 unitário, Marca: Polymed.
Item 06 – Unidade de Scalp nº 23, descartável, estéril e apirogênico, á R$ 0,56 unitário, Marca: Polymed.
Item 07 – Unidade de Scalp nº 25, descartável, estéril e apirogênico, á R$ 0,56 unitário, Marca: Polymed.
Item 08 – Unidade de Scalp nº 27, descartável, estéril e apirogênico, á R$ 0,56 unitário, Marca: Polymed.
Item 12 – Unidades de Seringa descartável, sem agulha, 20ml com dispositivo de segurança, á R$ 0,5179 
unitário, Marca: Exellent/LL Exellent – Cx c/ 100 unidades.
Item 13 – Unidade de cateter nasal tipo óculos para oxigênio infantil, descartável, estéril, á R$ 1,3888 
unitário, Marca: Goodcome Pediátrico.
Bauru, 11/03/2015 - compras_saude@bauru.sp.gov.br
Victor Gustavo Boronelli Schiaveto – Diretor da Divisão Compras e Licitações- S.M.S.

AVISO DE CONVOCAÇÃO - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 73.819/2014 – Modalidade: Pregão Presencial SMS n° 22/2015 – Sistema de Registro de 
Preço 19/2015 – tipo Menor Preço por Lote – Objeto: Aquisição estimada anual de diversos materiais 
hospitalares e correlatos – padronizados para atendimento dos serviços de atenção básica, atendimento 
especializado e de urgência e emergência. Ficam convocadas as empresas abaixo 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. 
BECTON DICKINSON INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA
CIRÚRGICA FERNANDES – COM. DE MAT. CIR. HOSP - SOC. LTDA
Bauru, 11/03/2015 - compras_bauru@saude.sp.gov.br
Victor Gustavo Boronelli Schiaveto – Diretora da Divisão Compras e Licitações - S.M.S.

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.

COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU – COHAB BAURU
CNPJ 45.010.071.0001/03

Pregão eletrônico  nº. 03/2015 (PI 3023, 30/10/2013), para contratação de empresa especializada para instalação, 
no prédio-sede da COHAB BAURU, localizado na Avenida Nações Unidas, 30-31, Jardim Panorama, Bauru/SP,  CEP 
17011-105, de Sistema de Proteção contra Descargas Elétricas Atmosféricas – SPDA, utilizando o modelo de Gaiola 
de Faraday, conforme Especificações do Objeto e demais características técnicas previstas no Anexo I do edital, disponível 
em www.cohabbauru.com.br, link: “editais e publicações” e no site www.licitacoes-e.com.br 
Local: site da www.licitacoes-e.com.br. Recebimento da proposta: a partir das 9h do dia 31/03/2015 até as 9h do dia 
01/04/2015. Abertura da sessão: 01/04/2015, horário: 9h. Início da disputa de preços: 01/04/2015, horário: 9:30h
Base legal: Leis Federais nº 10.520/2002 e 8.666/1993, e Decreto nº 5.450/2005. Esclarecimentos: licitacao@cohabbauru.
com.br, ou tel.: 014.3235.9209/10 (Cleber Speri).

CONVOCAÇÃO CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº. 01/2014 -
“A Companhia de Habitação Popular de Bauru CONVOCA MARINA CASTELINI, portadora do Rg. 43.471.704-6, 
para apresentar-se para a contratação no cargo/função de Escriturário Administrativo, para o qual foi aprovada através 
do Concurso Público 01/2014. A convocada deverá se apresentar para exames médicos no prazo de 05 dias, contados da 
publicação desta, na sede da COHAB Bauru, munida da documentação exigida no edital. O não comparecimento no prazo 
assinalado implicará na exclusão do candidato."

CONVOCAÇÃO CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº. 01/2014 -
“A Companhia de Habitação Popular de Bauru CONVOCA ANDRÉ LUIZ LUDOVICO PRADO, portador do Rg. 
27.735.042-6, para apresentar-se para a contratação no cargo/função de Escriturário Administrativo, para o qual foi 
aprovado através do Concurso Público 01/2014. O convocado deverá se apresentar para exames médicos no prazo de 
05 dias, contados da publicação desta, na sede da COHAB Bauru, munida da documentação exigida no edital. O não 
comparecimento no prazo assinalado implicará na exclusão do candidato."

DAE 
Departamento de Água e Esgoto 

Giasone Albuquerque Candia
Presidente

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

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

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

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

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

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

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

corregedoria@daebauru.sp.gov.br

CONCURSO PÚBLICO
AUXILIAR DE MECÂNICO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS

CLASSIFICAÇÃO FINAL
De acordo com o edital, citamos:
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.

Class Inscricao Nome P. Obj P. Prat Total
1º 9160706 JOÃO LUIZ MENDES GARCIA 38,75 43 81,75
2º 9160878 LUCIANO BASTOS FERREIRA 31,25 45 76,25
3º 9160673 EVERTON GALDINO FERRAZ 32,5 42,25 74,75
4º 9160977 NEIMAR CARVALHO MACIEL 30 43 73
5º 9161211 WESLEY RODRIGO SANTINI 30 40,75 70,75
6º 9161257 JULIO CEZAR CONSOLMANO ALVES 27,5 41,25 68,75
7º 9161653 APARECIDO DA SILVA SANTOS 26,25 42,25 68,5
8º 9161585 NATALE MODESTO ORLANDI 25 42,25 67,25
9º 9161007 DAVI ALVES PEREIRA 25 35,25 60,25
10º 9161101 RICHARD BRUNO ALVES 27,5 28,75 56,25

Bauru, 09 de março de 2015.
A COMISSÃO

CONCURSO PÚBLICO
AGENTE DE HIDROMETRIA E MEDIÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS 
HABILITADOS PARA PROVA PRÁTICA – 2ª ETAPA

A Comissão de Concurso Público do Departamento de Água e Esgoto de Bauru convoca os candidatos 
abaixo relacionados para a realização da Prova Prática – 2.ª Etapa do Concurso Público para o cargo 
de AGENTE DE HIDROMETRIA E MEDIÇÃO, nos termos do Edital 10/2014, de acordo com as 
seguintes orientações: 
1.	 Para a realização da Prova Prática, os candidatos deverão comparecer ao DEPARTAMENTO DE 

ÁGUA E ESGOTO DE BAURU situado na RUA ANTONIO ALVES, QUADRA 20, VILA 
SANTA TEREZA, NO DIA 15 DE MARÇO DE 2015 (Domingo) ATÉ AS 14:00, HORARIO DE 
BRASILIA (fechamento dos portões);

2.	 Atentar ao item e subitens abaixo reproduzidos do Capítulo VII, onde cita:
2.1. O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova, constante do Edital 
de Convocação, munido de:

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.

3.	 Os candidatos deverão comparecer com antecedência de no mínimo 30 (trinta) minutos do horário 
estabelecido;

4.	 O não comparecimento na hora, data e local determinados para realização da PROVA PRÁTICA 
implicará na desclassificação do candidato não se concedendo em nenhuma hipótese, segunda 
chamada ou aplicação de prova;
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5.	 Foram convocados os 20 (vinte) primeiros candidatos classificados, que obtiveram no mínimo 
50% de acertos na prova objetiva e não zeraram em nenhum dos componentes da prova (Língua 
Portuguesa, Matemática e Conhecimentos Específicos), de acordo com Capítulo VI – DAS PROVAS, 
DO JULGAMENTO E HABILITAÇÃO;

6.	 Não serão aceitos como documentos de identidade: certidão de nascimento, título eleitoral, carteira 
de motorista (modelo antigo), carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade, 
documentos ilegíveis e/ou não identificáveis, comprovante de inscrição ou de pagamento;

7.	 No período da prova prática, não será permitido aos candidatos entrar e/ou permanecer no local do 
exame com armas ou utilizar aparelhos eletrônicos (agenda eletrônica, bip, gravador, notebook, Pager, 
palmtop, receptor, telefone celular, walkman, scanner, MP3 player, relógio com banco de dados) e 
outros equipamentos similares, sendo que o descumprimento desta instrução implicará na eliminação 
do candidato, caracterizando-se tentativa de fraude;

8.	 Durante a realização da prova não será permitida nenhuma espécie de consulta ou comunicação entre 
os candidatos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações;

9.	 Caso seja identificado risco e/ou danos ao candidato ou aos equipamentos cedidos para a realização 
das atividades, tais como falta de conhecimento ou execução inadequada durante a prova, o candidato 
será imediatamente ABORDADO pela Comissão Examinadora;

10.	 A prova prática será elaborada tendo em vista o Anexo II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO – 
PROVA PRÁTICA;

11.	 Nenhum candidato poderá retirar-se do local da prova prática sem autorização expressa do(s) 
responsável(is) pela aplicação; 

12.	 O candidato deverá, ainda, observar atentamente o disposto nos itens 1 a 13 e 16 a 18 do Capítulo VII 
– DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento;

13.	 Os candidatos que não lograrem a classificação prevista no item 1.1.3 do capítulo VI – DAS 
PROVAS, DO JULGAMENTO E HABILITAÇÃO, (não convocados para a prova prática) serão 
eliminados do Concurso Público.

Inscricao Nome CPF 
9161645 AILTON PEREIRA THOBIAS 289.659.388-80 
9161681 AILTON VINICIUS DE CARVALHO 283.698.778-26 
9161702 ALYNE MICHELLE SILVA 337.281.328-61 
9161627 BRUNO HENRIQUE MORENO PEREIRA 354.409.318-99 
9160675 DAGHNER ALLISSON S DE OLIVEIRA 401.860.828-43 
9161515 DERISSON T MELO DE ASSIS FIGUEIREDO 373.445.688-61 
9160731 DIÓGENES GASPAR MADI 414.442.378-61 
9161599 DOUGLAS FERREIRA DE LIMA 365.854.868-11 
9161641 ERICSON FERNANDO RODRIGUES SILVA 410.870.858-02 
9161264 FABIANA DE SOUZA PERES 216.197.978-79 
9161626 FELIPE TADEU TEIXEIRA FERNANDES 393.266.938-05 
9161693 FERNANDO AUGUSTO SALGADO  389.457.158-60 
9161466 GIOVANI JOSE SIQUEIRA 415.478.788-86 
9161620 GISELI BERTIZOLI MORENO 351.440.128-41 
9161539 GUILHERME OLIVEIRA DA SILVA 418.898.658-18 
9161578 HUGO GOMES LADEIRA 350.686.968-03 
9161212 LUCAS FUZETTI FERNANDES 391.421.998-08 
9161518 LUCAS MATHEUS FERNANDES BARAVIEIRA 450.690.798-16 
9161268 MANOEL SANTO PREVIERO CARVALHO 004.803.518-13 
9161678 MIZAEL FERNANDO DA SILVA 398.633.508-00 
9161405 RENATO APARECIDO BOLSONI 357.318.998-94 
9160864 VICTOR FLÁVIO 458.476.858-74 

Bauru, 09 de março de 2015.
A COMISSÃO

CONCURSO PÚBLICO
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS 
HABILITADOS PARA PROVA PRÁTICA – 2ª ETAPA

A Comissão de Concurso Público do Departamento de Água e Esgoto de Bauru convoca os candidatos 
abaixo relacionados para a realização da Prova Prática – 2.ª Etapa do Concurso Público para o cargo 
de MECÂNICO DE MANUTENÇÃO, nos termos do Edital 13/2014, de acordo com as seguintes 
orientações: 
1. Para a realização da Prova Prática, os candidatos deverão comparecer à OFICINA MECÂNICA DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU situada na RUA APARECIDA, 9-1, JARDIM SANTANA, 
NO DIA 15 DE MARÇO DE 2015 (Domingo) ATÉ AS 8:00, HORARIO DE BRASILIA (fechamento 
dos portões);
2. Atentar ao item e subitens abaixo reproduzidos do Capítulo VII, onde cita:

2.1. O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova, constante do Edital 
de Convocação, munido de:

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.

3. Os candidatos deverão comparecer com antecedência de no mínimo 30 (trinta) minutos do horário 
estabelecido;

4. O não comparecimento na hora, data e local determinados para realização da PROVA PRÁTICA 
implicará na desclassificação do candidato não se concedendo em nenhuma hipótese, segunda 
chamada ou aplicação de prova;

5. Foram convocados os candidatos classificados que obtiveram no mínimo 50% de acertos na prova 
objetiva e não zeraram em nenhum dos componentes da prova (Língua Portuguesa, Matemática e 
Conhecimentos Específicos), de acordo com Capítulo VI – DAS PROVAS, DO JULGAMENTO E 
HABILITAÇÃO;

6. Não serão aceitos como documentos de identidade: certidão de nascimento, título eleitoral, carteira 
de motorista (modelo antigo), carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade, 
documentos ilegíveis e/ou não identificáveis, comprovante de inscrição ou de pagamento;

7. No período da prova prática, não será permitido aos candidatos entrar e/ou permanecer no local do 
exame com armas ou utilizar aparelhos eletrônicos (agenda eletrônica, bip, gravador, notebook, Pager, 
palmtop, receptor, telefone celular, walkman, scanner, MP3 player, relógio com banco de dados) e 
outros equipamentos similares, sendo que o descumprimento desta instrução implicará na eliminação 
do candidato, caracterizando-se tentativa de fraude;

8. Durante a realização da prova não será permitida nenhuma espécie de consulta ou comunicação entre 
os candidatos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações;

9. OS CANDIDATOS DEVERÃO SE APRESENTAR NA PROVA PRÁTICA COM TRAJES 
APROPRIADOS PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES, SENDO OBRIGATÓRIO O USO 
DE SAPATO FECHADO (PREFERENCIALMENTE BOTINA), CALÇA COMPRIDA, 
CAMISA OU CAMISETA;

10. Não será admitido para a realização da prova o candidato que estiver trajando calçado aberto;
11. O candidato que não estiver trajado conforme as especificações acima, não poderá participar da prova, 

sendo consequentemente excluído do certame;
12. Caso seja identificado risco e/ou danos ao candidato ou aos equipamentos cedidos para a realização 

das atividades, tais como falta de conhecimento ou execução inadequada durante a prova, o candidato 
será imediatamente ABORDADO pela Comissão Examinadora;

13. A prova prática será elaborada tendo em vista o Anexo II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO – 
PROVA PRÁTICA;

14. Nenhum candidato poderá retirar-se do local da prova prática sem autorização expressa do(s) 
responsável(is) pela aplicação; 

15. O candidato deverá, ainda, observar atentamente o disposto nos itens 1 a 13 e 16 a 18 do Capítulo VII 
– DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento;

16. Os candidatos que não lograrem a classificação prevista no item 1.1.3 do capítulo VI – DAS 
PROVAS, DO JULGAMENTO E HABILITAÇÃO, (não convocados para a prova prática) serão 
eliminados do Concurso Público.

Inscricao Nome CPF
9161532 AIRTON DONIZETE DA SILVA 137.279.848-05
9160946 ANDERSON 339.968.778-89
9161004 ANDERSON JOSE COSTA 229.863.978-75
9161490 ANDRE PAIVA 319.348.268-47
9161037 BRUNO VARELLA BAPTISTA 419.913.998-20
9160716 CLAYTON 348.253.338-50
9161415 CLODOALDO VERRE 257.628.948-78
9161574 DAVID ERBA 282.630.288-41
9160804 EDSON 305.655.628-78
9160781 EDUARDO MIGUEL SEABRA 321.345.358-73
9161554 ELIO PEREIRA DE CARVALHO JUNIOR 286.107.398-56
9161642 GUILHERME HENRIQUE MOYA 365.120.788-96
9160832 HERBERT FAES 277.473.178-08
9161073 JOÃO CLAUDIO CHAPANI 213.201.078-18
9161340 JOEL DE JESUS RIBEIRO 260.175.538-52
9160732 JOSE LAZARO PICOLI 064.713.578-77
9160857 JOSIMAR FERREIRA DOS PASSOS SILVA 229.883.488-12
9161256 JULIO CEZAR CONSOLMANO ALVES 388.516.498-12
9160991 LEANDRO MIGUEL DOS SANTOS 399.102.658-93
9161567 LÍVIO MARCOS JOSUÉ 145.951.018-64
9161694 MARCIO DE LIMA 250.737.318-08
9160690 MARCIO FABIANO MISSON 135.207.958-50
9161547 ROBSON PEREIRA 217.271.118-77
9160858 ROGÉRIO LEONEL DOS SANTOS 212.901.828-92
9161164 SIDNEY JULIATTO SATO 311.211.068-46
9161336 THIAGO RODRIGO LÍRIO ZANINI 397.343.708-47
9161637 VALDINEI ALMEIDA SILVA 283.675.038-30
9161011 VALTER RAFAEL DE CAMARGO 331.322.298-65
9161056 WAGNER GOULART DE PAULA 218.777.118-02
9160719 WALTER APARECIDO DA SILVA 117.332.828-90
9161527 WASHINGTON LUIS TEODORO DE SOUZA 334.507.028-66

Bauru, 06 de março de 2015.
A COMISSÃO

  CONVOCAÇÃO PARA RECADASTRAMENTO
AJUDA DE CUSTO PARA FILHOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA

O Serviço de Recursos Humanos solicita o comparecimento dos servidores à Seção de Promoção Social do 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru para  o recadastramento de filhos portadores de deficiência, 
munidos dos seguintes documentos:
Atestado Médico que comprove a deficiência permanente e definitiva com CID (Código Internacional da 
Doença),
Declaração do órgão previdênciário (Funprev) constando que o (a) filho (a) está cadastrado como portador 
de deficiência,
Declaração do INSS, informando que o portador de deficiência não recebe nenhum benefício por este 
órgão.
Apresentar RG e CPF do dependente  se tiver.
Salientamos que o recadastramento deverá ser efetuado de acordo com a Lei Municipal nº 5227/2004 
e Decreto Municipal nº 9928/2004, até o mês de Março de 2015. O não comparecimento acarretará a 
SUSPENSÃO do pagamento do benefício a partir do mês de abril de 2015.
Bauru, 16 de janeiro de 2015.
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CONCURSO PÚBLICO – MOTORISTA
DESISTÊNCIA

O Serviço de Recursos Humanos informa a Desistência da vaga para o cargo efetivo de Motorista, por motivos 
particulares, do candidato Sr. Richard Claudio Arantes, RG 239829992-SSP-SP, classificado em 24º lugar, 
conforme Concurso Público realizado através do Processo nº 2327/2013-DAE, neste Departamento de Água e 
Esgoto de Bauru.

Bauru, 06 de  março  de 2015. 

CONCURSO PÚBLICO
MOTORISTA

CONVOCAÇÃO
Solicitamos o comparecimento do candidato:
Sr. Gian Carlos de Sá Santos, RG 23494023, 25º classificado,
no Departamento de Água e Esgoto - Serviço de Recursos Humanos, na Rua Padre João, nº 11-25, para tratar de 
assunto referente a nomeação, conforme Concurso Público realizado através do Processo nº 2.327/2013-DAE, no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar do dia 12/03/2015, data da publicação no Diário Oficial de Bauru, ou seja, 
nos dias 12, 13, 16, 17, 18 de março de 2015. O não comparecimento no prazo estipulado, será considerado como 
desistência da vaga referente ao cargo de Motorista.
Solicitamos também a apresentação dos documentos abaixo relacionados, sendo uma cópia 
acompanhada de seu original:
Documento de identidade, comprovando ser o candidato maior de 18 anos, brasileiro ou naturalizado;
Cadastro de Pessoa Física (CPF);
Cartão do PIS ou PASEP;
Título de Eleitor e comprovante de votação da última eleição;
Certificado de reservista, se do sexo masculino;
Comprovante de conclusão do Ensino Médio Completo; 
Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” ou superior definitiva e válida com autorização para 
exercer atividade remunerada;
Certidão de Casamento;
Certidão de Nascimento para filhos menores de 21 anos; 
Carteira de Vacinação dos filhos menores de 14 anos; 
02 fotos 3x4 recentes e iguais;
Certidão do Cartório Distribuidor Criminal, expedido pelo Cartório Distribuidor do Fórum (Jardim 
Bela Vista); (somente orginal)
Atestado de Antecedentes Criminais, expedido pela Secretaria de Segurança Pública; (somente orginal)
Declaração da ficha funcional, se servidor ou ex-servidor público municipal; (expedida pela Prefeitura 
Municipal) (somente orginal)
Carteira de Trabalho e Previdência Social.
Bauru, 10 de março de 2015.

CONCURSO PÚBLICO 
ABASTECEDOR DE PRODUTOS QUÍMICOS

DESCLASSIFICAÇÃO
O Serviço de Recursos Humanos informa a Desclassificação do candidato: Sr. Donizeti Damião, portador 
do RG 289489647-SSP-SP, inscrição nº 9137323, convocado em 28/02/2015, através de publicação no 
Diário Oficial de Bauru, impossibilitando sua nomeação e posse no cargo de Abastecedor de Produtos 
Químicos, considerando o disposto no Capítulo X – Do Provimento do Cargo, item 3, letra “a” do Edital 
nº 003/2010-DAE, e considerando também o item 12 do Capítulo XI – Das Disposições Finais, do referido 
Edital do Concurso Público realizado através do Processo nº 9119/2010-DAE, neste Departamento de Água 
e Esgoto de Bauru, pois o candidato não compareceu no prazo e local estabelecido na convocação.
Bauru, 10 de março de 2015.

CONCURSO PÚBLICO
ABASTECEDOR DE PRODUTOS QUÍMICOS

CONVOCAÇÃO
Solicitamos o comparecimento do candidato:
Sr. André Sebastião Fantini,  RG 175594818-SSP-SP, 4º classificado,
no Departamento de Água e Esgoto de Bauru DAE, no Serviço de Recursos Humanos, na Rua Padre 
João, nº 11-25, para tratar de assunto referente a nomeação, conforme Concurso Público realizado através 
do Processo nº 9119/2010-DAE, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar do dia 12/03/2015, data da 
publicação no Diário Oficial de Bauru, ou seja, nos dias 12, 13, 16, 17 e 18 de março de 2015. O não 
comparecimento no prazo estipulado, será considerado como desistência da vaga referente ao cargo de 
Abastecedor de Produtos Químicos.
Solicitamos também a apresentação dos documentos abaixo relacionados:
Documento de identidade, comprovando ser o candidato maior de 18 anos, brasileiro ou naturalizado; 
(original e 01 cópia)
Cadastro de Pessoa Física (CPF);(original e 01 cópia)
Cartão do PIS ou PASEP;(original e 01 cópia)
Título de Eleitor e comprovante de votação da última eleição; (original e 01 cópia)
Certificado de reservista, se do sexo masculino; (original e 01 cópia)
Comprovante de conclusão do Ensino Fundamental Completo; (original e 01 cópia)
Certidão de Casamento, (original e 01 cópia)
Certidão de Nascimento para filhos menores de 21 anos; (original e 01 cópia)
Carteira de Vacinação dos filhos menores de 14 anos; (original e 01 cópia)
02 fotos 3x4 recentes e iguais.
Certidão do Cartório Distribuidor Criminal, expedido pelo Cartório Distribuidor do Fórum (Jardim Bela 
Vista) 
Atestado de Antecedentes Criminais, expedido pela Secretaria de Segurança Pública;
Declaração da ficha funcional, se servidor ou ex-servidor público municipal; (expedida pela Prefeitura 
Municipal)
Carteira de Trabalho e Previdência Social
Bauru, 10 de março de 2015.

PORTARIAS DA PRESIDÊNCIA

Portaria nº 071/2015-DAE:
NOMEANDO o Sr. ADRIANO MEIRELES GOMES, RG.nº 27.300.185-1-SSP-SP, para o cargo efetivo de 
AGENTE OPERACIONAL DE SERVIÇOS GERAIS, Grupo B, Classe C, Nível 1, a partir do dia 04 de março 
de 2015.
Bauru, 03 de março de 2015.

Portaria nº 072/2015-DAE:
NOMEANDO o Sr. DANIEL JOSÉ DA SILVA, RG.nº 1293288-SSP-MS, para o cargo efetivo de AUXILIAR 
DE OPERAÇÃO E CONTROLE DE ESGOTO, Grupo C, Classe C, Nível 1, a partir do dia 04 de março de 2015.
Bauru, 03 de março de 2015.

Portaria nº 073/2015-DAE:
NOMEANDO a Sra. ANNA PAULA RIPP ESTEVES, RG.nº 49.756.697-7-SSP-SP, para o cargo efetivo de 
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, Grupo E, Classe C, Nível 1, a partir do dia 04 de março de 2015.
Bauru, 03 de março de 2015.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PUBLICAÇÃO PARA OS FINS DA LEI FEDERAL
Nº 8666/93

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU/SP
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informações
Serviço de Compras do DAE, Rua Padre João, nº 11-25, Vila Santa Tereza, CEP: 17.012-020, Bauru/SP, 
no horário das 08:00 às 17:00 horas e fones: (14) 3235-6146 ou (14) (14) 3235-6172 ou (14) 3235-6168. 
Os editais do DAE estarão disponíveis através de download gratuito no site www.daebauru.sp.gov.br. Os 
editais de Pregão Eletrônico também poderão ser acessados através do site www.licitacoes-e.com.br, onde 
se realizarão as sessões de pregão eletrônico, com os licitantes devidamente credenciados.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Processo Administrativo nº 3.678/2014 - DAE
Pregão Presencial nº 009/2015 - DAE
Objeto: Aquisição de Veículo novo, tipo furgão, ano/modelo 2015/2015, conforme especificações contidas 
no Anexo I do Edital. 
Data e Horário de Início da Sessão (Credenciamento e Entrega dos envelopes): 26/03/2015 às 09:00 
horas.
Pregoeiro Titular: Daniele Moreno Pompílio Vialôgo
Pregoeiro Substituto: Thaís de Moraes Perseguim
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU/SP, COM O OBJETIVO EM 
CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 15 § 2º DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93, 

DISPONIBILIZAMOS ABAIXO:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 094/2014

Processo Administrativo nº 4.105/2014 - DAE
Pregão Eletrônico pelo Sistema de Registro de Preços nº 137/2014 - DAE
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de Diversos Cortes de Carne, Frango, Peixe, Suíno e 
embutidos, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital.  
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru
Compromissária: Dejamir Rodrigues Açougue EIRELI – EPP
Lote 01 – itens nº 01 ao 04:
Ítem 01 – 1167 Kg - CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES, FRESCA E 
RESFRIADA; E NO MAXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO,COR,CHEIRO E 
SABOR PROPRIO; EMBALADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE À VÁCUO, ATOXICO; 
PESANDO ENTRE 5 E 10 KG; E SUAS CONDICOES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-
3 (DECRETO 12486 DE 20/10/78) E (MA.2244/97); PORT. 145, DE 01/09/98 E SUAS POSTERIORES 
ALTERACOES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA. NÚMERO DE 
REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE.  
Valor Unitário: R$ 16,09 – Marca/Modelo: Frigol/Rodrigues – Simb:022 
Ítem 02 – 1050 Kg - CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, CORTADA EM BIFES, FRESCA E 
RESFRIADA; E NO MAXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO,COR,CHEIRO E 
SABOR PROPRIO; EMBALADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE À VÁCUO, ATOXICO; 
PESANDO ENTRE 5 E 10 KG; SUAS CONDICOES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-
3(DECRETO 12486 DE 20/10/78) E (MA.2244/97); PORT. 145, DE 01/09/98 E SUAS POSTERIORES 
ALTERACOES; 
PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA. NÚMERO DE REGISTRO NO 
ÓRGÃO COMPETENTE.
Valor Unitário: R$ 16,80 – Marca/Modelo: Frigol/Rodrigues – Simb:022 
Ítem 03 – 1050 Kg - CARNE BOVINA, TIPO COXAO DURO; PECA INTEIRA; FRESCA E RESFRIADA; 
E NO MAXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO,COR,CHEIRO E SABOR PROPRIO; 
EMBALADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE À VÁCUO, ATOXICO; PESANDO ENTRE 5 E 
10 KG; E SUAS CONDICOES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-3(DECRETO 12486 DE 
20/10/78) E (MA.2244/97); PORT. 145, DE 01/09/98 E SUAS POSTERIORES ALTERACOES; 
PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA. NÚMERO DE REGISTRO NO 
ÓRGÃO COMPETENTE.
Valor Unitário: R$ 14,20 – Marca/Modelo: Frigol/Rodrigues – Simb:022 
Ítem 04 – 467 Kg - CARNE BOVINA, TIPO MÚSCULO TRASEIRO; PECA INTEIRA; FRESCA E 
RESFRIADA; E NO MAXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO,COR,CHEIRO E 
SABOR PROPRIO; EMBALADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE À VÁCUO, ATOXICO; 
PESANDO ENTRE 5 E 10 KG; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-
3(DECRETO 12486 DE 20/10/78) E (MA.2244/97); PORT. 145, DE 01/09/98 E SUAS POSTERIORES 
ALTERACOES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA. NÚMERO DE 
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REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE.
Valor Unitário: R$ 12,23 – Marca/Modelo: Frigol/Rodrigues – Simb:022 
Lote 02 – itens nº 05 ao 06:
Ítem 05 – 875 Kg - CARNE BOVINA, TIPO NOIX; PECA INTEIRA; FRESCA E RESFRIADA; E 
NO MAXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO,COR,CHEIRO E SABOR PROPRIO; 
EMBALADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE À VÁCUO, ATOXICO; PESANDO ENTRE 5 E 
10 KG; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-3(DECRETO 12486 DE 
20/10/78) E (MA.2244/97); PORT. 145, DE 01/09/98 E SUAS POSTERIORES ALTERACOES; 
PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA NÚMERO DE REGISTRO NO 
ORGÃO COMPETENTE.
Valor Unitário: R$ 16,78 – Marca/Modelo: Frigol/Rodrigues – Simb:022 
Ítem 06 – 1050 Kg - CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DO ALCATRA, CORTADA EM BIFES, FRESCA 
E RESFRIADA; E NO MAXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO,COR,CHEIRO E 
SABOR PROPRIO; EMBALADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE À VÁCUO, ATOXICO; 
PESANDO ENTRE 5 E 10 KG; E SUAS CONDICOES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-
3(DECRETO 12486 DE 20/10/78) E (MA.2244/97); PORT. 145, DE 01/09/98 E SUAS POSTERIORES 
ALTERACOES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA. NÚMERO DE 
REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE.
Valor Unitário: R$ 19,04 – Marca/Modelo: Frigol/Rodrigues – Simb:022 
Lote 04 – itens nº 09 ao 15:
Ítem 09 – 1050 Kg - LOMBO SUÍNO EM PEÇA DE PRIMEIRA QUALIDADE, QUE NÃO SEJA 
MATRIZ, LIMPO, SEM 0SSOS, SEM PELE, POUCA GORDURA, PESANDO EM MÉDIA 5 KG 
CADA PEÇA, EMBALADAS À VÁCUO, CONGELADAS À 18 GRAUS CELCIUS (-), ISENTA DE 
ADITIVOS OU SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS AO PRODUTO, QUE SEJAM IMPRÓPRIAS AO 
CONSUMO E QUE ALTEREM SUAS CARACTERÍSTICAS NATURAIS (FÍSICAS, QUÍMICAS E 
ORGANOLÉPTICASD), INSPECIONADAS PELO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. EMBALADOS 
EM CAIXAS DE PAPELÃO EM PERFEITAS CONDIÇÕES ESTRUTURAIS, PADRONIZADAS E 
LACRADAS.
Valor Unitário: R$ 11,97 – Marca/Modelo: Frigol/Rodrigues – Simb:022
Ítem 10 – 30 Kg - BACON SUÍNO DEFUMADO DE PRIMEIRA QUALIDADE, EM MANTAS, 
LIMPO, POUCA GORDURA, PESANDO EM MÉDIA 4,5 KG CADA PEÇA, RESFRIADAS, ISENTAS 
DE ADITIVOS OU SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS AO PRODUTO, QUE SEJAM IMPRÓPRIAS AO 
CONSUMO E QUE ALTEREM SUAS CARACTERÍSTICAS NATURAIS (FÍSICAS, QUIMICAS E 
ORGANOLÉPTICAS) INSPECIONADAS PELO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. EMBALADAS 
EM CAIXAS DE PAPELÃO EM PERFEITAS CONDIÇÕES ESTRUTURAIS, PADRONIZADAS E 
LACRADAS.
Valor Unitário: R$ 12,24 – Marca/Modelo: Frigol/Rodrigues – Simb:022
Ítem 11 – 30 Kg - CARNE SUINA, TIPO COSTELA COM OSSO, EM PECA, FRESCA, ACONDICIONADA 
EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATOXICO, PESANDO APROXIMADAMENTE 10 KG, 
E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DEACORDO COM A NTA -3(DEC.12486 DE 20/10/78), 
(MA.2244/97),(LEI 8.208/92 PORT.1210/06 SMS.G) E SUAS ALTERAÇÕES, PRODUTO SUJEITO A 
VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA, NUMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE.
Valor Unitário: R$ 13,11 – Marca/Modelo: Frigol/Rodrigues – Simb: 022 
Ítem 12 – 30 Kg - COURO SUÍNO FRESCO, LIMPO SEM PELO, COM CARACTERÍSTICA PRÓPRIA, 
EMBALADO EM SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES, COM 05 KG, DEVIDAMENTE 
LACRADOS E IDENTIFICADOS, COM CARIMBO OU SELO DO ÓRGÃO COMPETENTE.
Valor Unitário: R$ 6,37 – Marca/Modelo: Frigol/Rodrigues
Ítem 13 – 30 Kg - PÉ SUÍNO FRESCO, LIMPO SEM UNHAS E PELO, COM CARACTERÍSTICA 
PRÓPRIA, EMBALADO EM SACOS PLÁSTICOS TRANSPARTENTES, COM 05 KG, DEVIDAMENTE 
LACRADOS E IDENTIFICADOS, COM CARIMBO OU SELO DO ÓRGÃO COMPETENTE
Valor Unitário: R$ 10,22 – Marca/Modelo: Frigol/Rodrigues – Simb:022 
Ítem 14 – 18 Kg - RABO SUÍNO FRESCO, LIMPO, COM CARACTERÍSTICA PRÓPRIA, EMBALADO 
EM SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES, COM 05 KG, DEVIDAMENTE LACRADOS E
IDENTIFICADOS, COM CARIMBO DO SIF
Valor Unitário: R$ 13,22 – Marca/Modelo: Frigol/Rodrigues – Simb:022
Ítem 15 – 467 Kg - PERNIL SUÍNO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIMPO, SEM OSSO, POUCA 
GORDURA, PESANDO EM MÉDIA DE 3 À 5 KG CADA PEÇA, EMBALADAS À VÁCUO, ISENTA 
DE ADITIVOS OU SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS AO PRODUTO, QUE SEJAM IMPRÓPRIAS AO 
CONSUMO E QUE ALTEREM SUAS CARACTERÍSTICAS NATURAIS (FÍSICAS, QUÍMICAS E 
ORGANOLÉPTICAS), INSPECIONADAS PELO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. EMBALADOS 
EM CAIXA DE PAPELÃO EM PERFEITAS CONDIÇÕES ESTRUTURAIS, PADRONIZADAS E 
LACRADAS.
Valor Unitário: R$ 12,17 – Marca/Modelo: Frigol/Rodrigues – Simb:022 
Lote 05 – Ítem nº 16:
Ítem 16 – 175 Kg - BUCHO BOVINO, FATIADO EM TIRAS DE 5CM X 1CM, CONGELADO, COM 
CARACTERÍSTICAS PRÓPRIAS, EMBALADO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE À VÁCUO, 
PESANDO 10 KG, DEVIDAMENTE LACRADO E IDENTIFICADO.
Valor Unitário: R$ 11,10 – Marca/Modelo: Frigol/Rodrigues 
Vigência da Ata de Registro de Preços: 06 (seis) meses
Assinatura: 09/12/2014
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 107/2014

Processo Administrativo nº 5.825/2014 - DAE
Pregão Eletrônico pelo Sistema de Registro de Preços nº 145/2014 - DAE
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de Papel sulfite alcalino A4, conforme especificações 
contidas no Anexo I do Edital.  
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru
Compromissária: Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda
Lote 01 – Ítem 01:
Ítem  01 – 400 Cx - Papel sulfite A4, medindo 210 x 297 mm x 75g/m² - alcalino, branco, alvura superior a 
85%, umidade inferior a 5%, caixa com 10 pacotes de 500 fls; cada.
Valor Unitário: R$ 92,36 – Marca/Modelo: Chamex Solution
Vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses
Assinatura: 12/12/2014
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/15
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 002/15 – Processo nº 495/15, regime menor preço. Abertura da sessão em 
25/03/2015 às 9 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 PEDRAS Nº 2 , 
Nº 3 e MARROADA, que encontra-se detalhadamente descrito e especificado 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 telefone (0xx14) 3233-9040.
Bauru, 12 de Março de 2015.
Comissão de Licitação.

EXTRATO DE 3º ADITIVO DA ATA REG. PREÇOS Nº 033/14
Processo nº 4566/14 - Pregão Reg. de Preços nº 024/14
Contratante: EMDURB - Compromissária: GRAMINHA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.
Objeto: EMDURB e a COMPROMISSÁRIA de comum acordo, aditam a citada Ata de Registro de Preços, 
com fundamento no artigo 65, inciso I, “b” e § 1º, da Lei 8.666/93 e artigo 14 do Decreto Municipal nº 
10.185/06, objetivando o acréscimo de 12.500 (Doze mil e quinhentos) litros de DIESEL S-10, no valor 
unitário de R$ 2,65 (Dois reais e sessenta e cinco centavos), perfazendo um total de majoração no contrato 
no valor de R$ 33.125,00 (Trinta e três mil cento e vinte cinco reais). Fica pactuado entre as partes que as 
demais cláusulas constantes na ata em epígrafe, que não foram atingidas por este aditivo, permanecem em 
pleno vigor.
Assinatura: 25/02/2015.
Bauru, 12 de março de 2015.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 044723
Processo nº 5122/14 – Pregão Registro de Preços nº 030/14
Contratante: EMDURB – Compromissária: SIMONETTI AMBIENTAL LTDA.
Objeto: 500 HS. Locação de caminhão basculante
Valor total: R$30.000,00
Condições de Pagamento:30 (trinta) dias do mês subsequente ao recebimento do objeto.
Assinatura: 05/03/15
Bauru, 12 de Março de 2015.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 044709
Processo nº 1713/14 – Inexigibilidade
Contratante: EMDURB – Compromissária: TRANSURB – ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS  DE 
TRANSPORTES COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DE BAURU SP.
Objeto: 34 un. Passe urbano – vale-transporte –  Bauru
Valor total: R$96,22
Condições de Pagamento: Á vista.
Assinatura: 05/03/15
Bauru, 12 de Março de 2015.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 044705
Processo nº 24.423/14    -   Registro de Preço n° 167/14
Participe da Prefeitura Municipal de Bauru.
Contratante: EMDURB – Compromissária: PONTE PEDRAS MINERAÇÃO E BRITAGEM LTDA.
Objeto: 300 m³ Pedra marroada.
Valor total: R$13.260,00
Condições de Pagamento: 30 dias ao recebimento do objeto.
Assinatura: 05/03/15
Bauru, 12 de Março de 2015.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 044712
Processo nº 1902/14    -   Registro de Preço n° 011/14
Contratante: EMDURB – Compromissária: NEW MASTER TINTAS LTDA.
Objeto: 002 (lts. 3,6) Esmalte sintético branco; 002 (lts. 3,6) Esmalte sintético azul Del Rey.
Valor total: R$ 195,00
Condições de Pagamento: 30 dias ao recebimento do objeto.
Assinatura: 05/03/15
Bauru, 12 de Março de 2015.
Presidente da EMDURB.
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EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 044534
Processo nº 1902/14    -    Registro de Preço n° 011/14
Contratante: EMDURB – Compromissária: MANFRIN, CASSEB E CIA LTDA
Objeto:  2ltrs3,6 esmalte sintético vermelho 3,6 ltrs.
Valor total: R$100,00
Condições de Pagamento: 30 dias ao recebimento do objeto.
Assinatura: 05/03/15
Bauru, 12 de março de 2015.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 044704
Processo nº 7026/14 – Pregão Registro de Preços nº 042/14
Contratante: EMDURB – Compromissária: ISMAEL TEIXEIRA DE GODOI – ME.
Objeto: 003 M.O. Consertos e reparos – veículos leves; 001 M.O. Cambagem lado direito – veículos leves; 
001 M.O. Cambagem lado esquerdo – veículos leves; 003 M.O. Consertos e reparos em pneus; 003 M.O. 
Montagem/desmontagem de pneus; 004 M.O. Serviço de socorro – motocicletas 3 M.O. balanceamento – 
veículos leves, 3 M.O. alinhamento completo - veículos leves.
Valor Total:  R$ 195,00
Condições de Pagamento: 10º (décimo) dia útil do mês subsequente a prestação dos serviços.
Assinatura: 02/02/15
Bauru, 12 de Março de 2015.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 044703
Processo nº 7026/14 - Pregão Registro de preço n° 042/14
Contratante: EMDURB – Compromissária: HADID E CIA RESSOLADORA LTDA ME
Objeto: 013 M.O. vulcanização de pneus (caminhões).
Valor Total: R$ 1.438,80
Condições de Pagamento:10º dia útil do mês subsequente ao recebimento do objeto.
Assinatura: 05/03/15
Bauru, 12 de março de 2015.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 044702
Processo nº 7026/14 - Pregão Registro de preço n° 042/14
Contratante: EMDURB – Compromissária: HADID E CIA RESSOLADORA LTDA ME
Objeto: 010 M.O. serviço de socorro -  caminhões, 9 M.O. consertos e reparos – caminhões e 2 M.O. troca 
de bico – caminhões.
Valor Total: R$ 448,10
Condições de Pagamento:10º dia útil do mês subsequente ao recebimento do objeto.
Assinatura: 05/03/15
Bauru, 12 de março de 2015.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 044701
Processo nº 7026/14 - Pregão Registro de preço n° 042/14
Contratante: EMDURB – Compromissária: HADID E CIA RESSOLADORA LTDA ME
Objeto: 056 M.O. montagem/desmontagem – caminhões.
Valor Total: R$ 1.224,20
Condições de Pagamento:10º dia útil do mês subsequente ao recebimento do objeto.
Assinatura: 05/03/15
Bauru, 12 de março de 2015.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 044711
Processo nº7414/14 - Pregão Registro de Preço nº 048/14.
Contratante: EMDURB. Compromissária: MARCOS ANTONIO CHAVES-EPP
Objeto: 300 lts. Aditivo reagente para diesel s-10 (arla32).
Valor Total: R$795,00
Condições de Pagamento:10° dia útil subsequente ao recebimento do objeto.
Assinatura: 05/03/15
Bauru, 12 de março de 2015.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 044710
Processo nº7414/14 - Pregão Registro de Preço nº 048/14.
Contratante: EMDURB. Compromissária: MARCOS ANTONIO CHAVES-EPP
Objeto: 300 lts. Óleo hidráulico.
Valor Total: R$ 1.140,00
Condições de Pagamento:30 dia subsequente ao recebimento do objeto.
Assinatura: 05/03/15
Bauru, 12 de março de 2015.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 044722
Processo nº5122/14 – Pregão Registro de Preços nº 030/14
Contratante: EMDURB Compromissária: ERA TECNICA ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇO 
LTDA.
Objeto:280 hrs aluguel máquina pá carregadeira.
Valor Total: R$22.288,00
Condições de Pagamento: 30 dias após do mês subsequente a entrega do objeto.
Assinatura: 05/03/15
Bauru, 12 de Março de 2015.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 044721
Processo nº5122/14 – Pregão Registro de Preços nº 030/14
Contratante: EMDURB Compromissária: ERA TECNICA ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇO 
LTDA.
Objeto:550 hrs aluguel máquina trator esteira.
Valor Total: R$ 85.800,00
Condições de Pagamento: 30 dias após do mês subsequente a entrega do objeto.
Assinatura: 05/03/15
Bauru, 12 de Março de 2015.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 044719
Processo nº 7693/14 – Pregão Registro de Preços nº 050/14
Contratante: EMDURB  Compromissária: CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA PADARIA – 
ME.
Objeto:30.154 kg. Pão tipo “francês”
Valor Total: R$ 316,62
Condições de Pagamento: 30 dias após do mês subsequente a entrega do objeto.
Assinatura: 05/03/15
Bauru, 12 de Março de 2015.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 044724
Processo nº 6187/14 - Pregão Registro de preço nº 035/14.
Contratante: EMDURB. Compromissária: DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME.
Objeto: 060 un. Óculos de segurança contra impasto; 015 un. Avental em PVC com C.A.
Valor Total: R$ 2160,35
Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias do mês subsequente do recebimento do objeto.
Assinatura: 05/03/15
Bauru, 12 de Março de 2015.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 044725
Processo nº 7693/14 – Pregão Registro de Preços nº 050/14
Contratante: EMDURB  Compromissária: CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA PADARIA – 
ME.
Objeto: 637.05 kg. Pão tipo “francês”
Valor Total: R$ 95,35
Condições de Pagamento: 30 dias após do mês subsequente a entrega do objeto.
Assinatura: 05/03/15
Bauru, 12 de Março de 2015.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 044726
Processo nº 7700/14 –  Pregão Registro de preço n° 051/14
Contratante: EMDURB – Compromissária: CIA ULTRAGAZ S/A.
Objeto: 003 un gás doméstico (botijão 13 kg).
Valor total: R$ 117,00
Condições de Pagamento: 30 dias úteis do mês subsequente ao recebimento do objeto.
Assinatura: 05/03/15
Bauru, 12 de Março de 2015.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 044728
Processo nº 2022/14 - Pregão Registro de Preço nº 013/14
Contratante: EMDURB. Compromissária: LABORATÓRIO SPBRINHO LTDA.
Objeto: 060 M.O. Exame colesterol, 060 M.O. Exame HDL – colesterol, 060 M.O. Exame LDL – colesterol, 
057 M.O. Exame parasitilógico de fezes, 059 M.O. Exame de urina I, 060 M.O. Exame triglicérides, 059 
M.O. Exame glicemia, 059 M.O. Exame hemograma, 001 M.O. Exame tempo de coagulação – T.C., 001 
M.O. Exame tempo de sangramento – T.S, 001 M.O. Exame laboratorial BAAR no escarro.
Valor Total: R$ 1.675,57
Condições de Pagamento: Será efetuado no 10º (décimo) dia útil, do mês subsequente ao fornecimento do 
combustível.
Assinatura: 05/03/15
Bauru, 12 de Março de 2015.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 044729
Processo nº 6187/14 - Pregão Registro de preço nº 035/14
Contratante: EMDURB. Compromissária: R. DE O. SANTIL EPI- EPP.
Objeto: 1.200 pares luva nylon.
Valor Total: R$ 2.808,00
Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias do mês subsequente do recebimento do objeto.
Assinatura: 05/03/15
Bauru, 12 de Março de 2015.
Presidente da EMDURB.

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

Donizete do Carmo dos Santos
Presidente 
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www.funprevbauru.com.br
 Criada pela Lei 4830b de 17 de maio de 2002, tem como objetivo gerir Regime de Previdência 
Social dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru da Administração Direta Autarquia Funda-
cional 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 (pa-
gamento) 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 residên-
cia, 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. 

PORTARIAS DA PRESIDÊNCIA

Portaria nº 059/2015
CONCEDER pensão por morte, com efeitos retroativos a 14 de janeiro de 2015, a(o) Sr.(a) Carlos César 
Bispo de Paula, portador(a) do RG nº. 20.558.347-7 SSP/SP e CPF/MF nº. 171.875.938-05, Giovanna 
Couto Guimarães, portadora do RG nº 41.241.600-1 SSP/SP e CPF/MF nº 426.011.088-86 e ao menor 
Pedro Nathan Couto de Paula, portador do RG nº 56.420.657-X SSP/SP e CPF MF nº 428.361.308-81em 
decorrência do óbito do(a) Sr(a). Yanick Couto Santos, portador(a) do RG nº. 24.724.691-8 SSP/SP e CPF/
MF nº. 251.882.428-69, matrícula funcional nº. 30.704, servidor(a) ativo(a) do(a) Prefeitura Municipal de 
Bauru, conforme solicitado no procedimento administrativo nº. 416/2015, uma vez atendidas às condições 
estabelecidas no art. 40 § 7º inciso II da Constituição Federal c/c art. 116 inciso II da Lei Municipal nº 
4830/2002 com a redação dada pela Lei Municipal nº 5397/2006.
Bauru, 11 de março de 2015.

Portaria nº 060/2015
CONCEDE pensão por morte, com efeitos retroativos a 19 de fevereiro de 2015, a(o) Sr.(a) Doraci 
Fátima de Souza Mamede, portador(a) do RG nº. 9.585.070-3 SSP/SP e CPF/MF nº. 141.318.058-20, em 
decorrência do óbito do(a) Sr(a). Paulo Roberto Mamede, portador(a) do RG nº. 13.340.223-X SSP/SP e 
CPF/MF nº. 708.283.348-20, matrícula funcional nº. 101.390, servidor(a) ativo(a) do(a) Departamento 
de Agua e Esgoto, conforme solicitado no procedimento administrativo nº. 636/2015, uma vez atendidas 
às condições estabelecidas no art. 40 § 7º inciso II da Constituição Federal c/c art. 116 inciso II da Lei 
Municipal nº 4830/2002 com a redação dada pela Lei Municipal nº 5397/2006
Bauru, 11 de março de 2015.

Portaria nº 061/2015
APOSENTA voluntariamente, a partir de 11 de março de 2015 a(o) Sr(a). Maria Aparecida Gimenes, 
portador(a) do RG nº 7.303.965 SSP/SP e CPF/MF nº 058.508.708-30, servidor(a) do(a) Prefeitura 
Municipal de Bauru, no cargo efetivo de Assistente de Serviços na Escola - Merendeira, matrícula funcional 
nº 21.969, padrão C-19, com proventos integrais, conforme procedimento administrativo nº 3773/2014, 
uma vez atendidas às condições estabelecidas no artigo 6º da Emenda Constitucional 41/2003, c/c art. 145 
incisos I, II, III e IV da Lei Municipal nº 4830/2002 com a redação dada pela Lei Municipal nº. 5397/2006
Bauru, 11de março de 2015.

Portaria nº 062/2015
APOSENTAR voluntariamente, a partir de 11 de março de 2015 a(o) Sr(a). Maria Aparecida Bergamaschi, 
portador(a) do RG nº 5.990.942 SSP/SP e CPF/MF nº 039.533.538-88, servidor(a) do(a) Prefeitura 
Municipal de Bauru, no cargo efetivo de Especialista em Gestão Escolar- Diretor de Escola de Educação 
Infantil, matrícula funcional nº 14.209, padrão B-30, com proventos integrais, conforme procedimento 
administrativo nº 2385/2010, uma vez atendidas às condições estabelecidas no artigo 6º da Emenda 
Constitucional 41/2003, c/c art. 145 incisos I, II, III e IV, c/c art. 92 § 5º e 6º da Lei Municipal nº 4830/2002 
com a redação dada pela Lei Municipal nº. 5397/2006.    
Bauru, 11 de março de 2015.

COMUNICADO
Comunicamos o falecimento da Sra. Elza de Maio Goes, portadora do RG nº 17.188.157, matrícula nº 
2.742, pensionista FUNPREV-PMB, ocorrido em 03/03/2015.

PODER LEGISLATIVO
ANTONIO FARIA NETO

Presidente 

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1575
10 de março de 2015

Dá denominação de Rua RICARDO 
PEZZAN a um prolongamento de via 
pública da cidade.

A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São Paulo, 
no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 15, Item I, letra "m", da Resolução 263/90, promulga o 
seguinte Decreto Legislativo:

Art. 1º - Fica denominada Rua RICARDO PEZZAN o prolongamento de via que tem 
início na Rua Projetada e término entre os quarteirões 09 e 10 da Avenida Maria 
Ranieri, no loteamento Quinta Ranieri, nesta cidade de Bauru.

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

Bauru, 10 de março de 2015.

FARIA NETO
Presidente

FABIANO ANDRÉ LUCAS MARIANO   ALEXSSANDRO BUSSOLA
                  1º Secretário                  2º Secretário

Projeto de iniciativa da
MESA DA CÂMARA

Registrado na Diretoria de Apoio Legislativo, na mesma data.

JOSIANE SIQUEIRA
Diretora de Apoio Legislativo

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1576
10 de março de 2015

Dá denominação de Rua FELISBINA 
DA SILVA RODRIGHERO a um 
prolongamento de via pública da cidade.

Atos da Mesa Diretora
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A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São Paulo, 
no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 15, Item I, letra "m", da Resolução 263/90, promulga o 
seguinte Decreto Legislativo:

Art. 1º - Fica denominada Rua FELISBINA DA SILVA RODRIGHERO o prolongamento 
de via conhecido como Rua 01, que tem início no Residencial Villa Dumont e 
término no quarteirão 01 da Rua 09, localizada no loteamento Villa Dumont II, 
nesta cidade de Bauru.

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

Bauru, 10 de março de 2015.

FARIA NETO
Presidente

FABIANO ANDRÉ LUCAS MARIANO   ALEXSSANDRO BUSSOLA
                  1º Secretário     2º Secretário

Projeto de iniciativa da
MESA DA CÂMARA

Registrado na Diretoria de Apoio Legislativo, na mesma data.

JOSIANE SIQUEIRA
Diretora de Apoio Legislativo

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1577
10 de março de 2015

Dá denominação de Rua DIRCEU 
BARONI a um prolongamento de via 
pública da cidade.

A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São Paulo, 
no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 15, Item I, letra "m", da Resolução 263/90, promulga o 
seguinte Decreto Legislativo:

Art. 1º - Fica denominada Rua DIRCEU BARONI o prolongamento de via conhecido 
como Rua 02, que tem início no Residencial Villa Dumont e término no 
quarteirão 02 da Rua 09, localizada no loteamento Villa Dumont II, nesta cidade 
de Bauru.

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

Bauru, 10 de março de 2015.

FARIA NETO
Presidente

FABIANO ANDRÉ LUCAS MARIANO   ALEXSSANDRO BUSSOLA
                  1º Secretário     2º Secretário

Projeto de iniciativa da
MESA DA CÂMARA

Registrado na Diretoria de Apoio Legislativo, na mesma data.

JOSIANE SIQUEIRA
Diretora de Apoio Legislativo

RESOLUÇÃO Nº 539
10 de março de 2015

Dá nova redação ao Arts. 78 e 88 da 
Resolução nº 263/90, de 19 de novembro 
de 1990 – Regimento Interno, alterados, 
respectivamente, pelas Resoluções 
nº 529/14, de 11 de março de 2014 e 
528/14, de 20 de fevereiro de 2014.

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

Art. 1º - O Art. 78 da Resolução nº 263/90, de 19 de novembro de 1990 – Regimento Interno, 
alterado pela Resolução nº 529/14, de 11 de março de 2014, passa a ter seguinte 
redação:

“Art. 78 -  As sessões ordinárias terão duração de seis horas e meia, 
distribuídas entre Expediente, com até quatro horas 
de duração e Ordem do Dia, com intervalo por tempo 
indeterminado, entre uma e outra, o qual poderá ser 
suprimido a requerimento de Vereador, ouvido o Plenário.” 
(NR)

Art. 2º - O Art. 88 da Resolução nº 263/90, de 19 de novembro de 1990 – Regimento Interno, 
alterado pela Resolução nº 528/14, de 20 de fevereiro de 2014, passa a ter seguinte 
redação:

“Art. 88 -  Findo o Expediente, a sessão poderá ser interrompida, 
período denominado intervalo regimental, após o qual 
a Sessão será reiniciada, passando-se a apreciação das 
matérias constantes da Ordem do Dia, não sem antes ser 
verificado se o número de Vereadores presentes no Plenário 
atende ao quorum regimental, sem o que a sessão, mantida 
esta situação por dez minutos, será encerrada.” (NR)

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

 Bauru, 10 de março de 2015.

FARIA NETO
Presidente

FABIANO ANDRÉ LUCAS MARIANO  ALEXSSANDRO BUSSOLA
                  1° Secretário                                 2º Secretário

Registrada na Diretoria de Apoio Legislativo, na mesma data.

JOSIANE SIQUEIRA
Diretora de Apoio Legislativo

PROJETO DE LEI

Dispõe sobre a aplicação de multa ao 
cidadão que for flagrado jogando lixo 
ou entulho nos logradouros públicos 
fora dos equipamentos destinados para 
este fim e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São Paulo, usando de suas 
atribuições legais, DECRETA:

Art. 1º - Será multado, na forma da Lei, todo cidadão que for flagrado jogando qualquer tipo 
de lixo ou entulho fora dos equipamentos destinados para este fim nos logradouros 
públicos do Município de Bauru, sendo que:
I -  Lixo é tudo o que não presta e se joga fora; coisa ou coisas inúteis, velhas, 

sem valor; resíduos que resultam de atividades domésticas, industriais, 
comerciais;

II -  Entulho é o conjunto de fragmentos ou restos de tijolo, concreto, argamassa, 
aço, madeira, etc., provenientes do desperdício na construção, reforma e/ou 
demolição de estruturas, como prédios, residências e pontes.

Parágrafo único -  Equivale à infração descrita no "caput" deste artigo permitir que animal doméstico, 
quando na companhia de seu dono ou condutor, defeque nas vias ou logradouros 
públicos e não são recolhidos.

Atos da Diretoria
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Art. 2º - As penalidades previstas nesta Lei serão estabelecidas através de auto de infração 
lavrado contra o infrator, contendo as seguintes informações:
I -  local, data e hora da lavratura;
II -  qualificação do autuado;
III -  a descrição do fato constitutivo da infração;
IV -  o dispositivo legal infringido;
V -  a identificação do agente autuante, contendo sua assinatura, cargo ou 

função e o número da matrícula;
VI -  a assinatura do autuado.

Parágrafo único -  No caso do infrator ser menor de idade, além da qualificação do autuado, será 
qualificado o seu responsável legal que ficará sujeito ao cumprimento da pena 
prevista nesta Lei.

Art. 3º - O agente responsável pela autuação poderá solicitar, sempre que necessário, auxilio 
de força policial quando o infrator dificultar o cumprimento dos itens II e VI do Art. 
2º desta Lei.

Parágrafo único -  A recusa ao cumprimento do item VI do Art. 2º pelo autuado não impede a 
formalização da infração pelo autuante, bem como o dever em cumprir a pena pelo 
autuado.

Art. 4º - Os infratores desta Lei serão penalizados com multa de R$ 80,00 (oitenta reais) 
pela infração cometida e no caso de reincidência o valor a ser cobrado será o 
dobro da multa inicial, posteriormente triplicado com base na multa inicial e assim 
sucessivamente.

§ 1º - Os recursos financeiros provenientes da arrecadação com as multas aplicadas serão 
destinados ao Fundo Municipal do Meio Ambiente – FMMA (Criado pela Lei 
Municipal nº 3.664/1993);

§ 2º - O valor da multa constante deste artigo será corrigido, anualmente, pelo Índice de 
Preços ao Consumidor Amplo - IPCA ou por outro índice que por ventura venha 
substituí-lo.

Art. 5º - O não pagamento do valor apurado depois de esgotados todos os meios de 
recebimento será inscrito em dívida ativa sujeita a Execução Fiscal.

Art. 6º - O Poder Executivo adotará todas as medidas necessárias para regulamentar a 
presente Lei, designando os órgãos responsáveis pela fiscalização e sua execução.

Parágrafo único -  Entre as ações de regulamentação deverá haver a criação de um cadastro interno de 
controle das multas aplicadas e suas reincidências, observando os procedimentos 
previstos nesta Lei.

Art. 7º - Os casos omissos a presente Lei obedecerão as disposições da Lei Municipal nº 
2.291, de 10 de junho de 1981.

Art. 8º - Para o conhecimento desta norma legal e conscientização da população, o Poder 
Executivo veiculará campanha publicitária de caráter cívico, cultural e educacional 
de forma permanente.

Art. 9º - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 10º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Bauru, 09 de março de 2015.

PAULO EDUARDO DE SOUZA

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

A propositura ora apresentada tem por base Lei do Município do Rio de Janeiro/
RJ, também aderida por outros Municípios entre eles Maringá/PR, que retrata um dos maiores problemas 
enfrentados pelos Municípios, que é o lixo produzido pelas pessoas.

Quem abre uma simples bala e descarta a sua embalagem numa calçada ou em 
qualquer outro local impróprio para este fim pode pensar que isto não fará diferença, mas está enganado. O 
acúmulo de lixo, mesmo estes pequeninos, contribuem para causar sérios problemas nas cidades, tais como 
enchentes e emissão de gases tóxicos.

O acúmulo de lixo além de gerar chorume, pode contaminar a água e o solo. Além 

disso, serve de abrigo e alimento para animais e insetos que são vetores de doenças tais como: a leptospirose, 
causada pelo rato, febre tifoide causada por barata, dengue, leishmaniose e elefantíase que são transmitidas 
por moscas, mosquitos e pernilongos.

Pesquisas apontam um elevado índice de crescimento populacional nas cidades e, 
por consequência, há o aumento da produção de lixo. Para amenizar os impactos causados pelo lixo na 
cidade, significativa parcela de recursos públicos são gastos com a manutenção da cidade para deixá-la 
limpa.

Atualmente diversas cidades, por meio de ações governamentais, que vão desde 
campanhas de limpezas, educação da população e até aplicação de penas, conseguiram amenizar de forma 
eficaz o lixo despejado em locais impróprios, e por consequência, conseguiram, além de prover uma grande 
economia para os cofres públicos, manter a cidade limpa.

Portanto Senhores Vereadores, pelas razões acima elencadas, bem como a eficácia 
da Lei que na cidade do Rio de Janeiro diminuiu em mais de 30% o despejo de lixo nas ruas é que lhes 
apresento este Projeto de Lei rogando mais uma vez pela união de Vossas Excelências para a aprovação de 
mais esta matéria legislativa.

Bauru, 09 de março de 2015

PAULO EDUARDO DE SOUZA

PROJETO DE LEI

Estabelece intervalo de 3% entre um 
grau e outro da tabela de vencimentos 
da Câmara Municipal de Bauru e 
revoga o Art. 3º da Lei nº 5367, de 17 
de maio de 2006 e o Art. 3º da Lei nº 
5578, de 07 de maio de 2008.

A CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São Paulo, usando de suas 
atribuições legais, DECRETA:

Art. 1º - A tabela de vencimentos da Câmara Municipal de Bauru passa a vigorar com 
intervalos de 3% (três por cento) entre um grau e outro.

Art. 2º - Fica revogado o Art. 3º da Lei nº 5367, de 17 de maio de 2006.

Art. 3º - Fica revogado o Art. 3º da Lei nº 5578, de 07 de maio de 2008.

Art. 4º- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 
1º de março de 2015.

Bauru, 09 de março de 2015.

FARIA NETO
Presidente

FABIANO ANDRÉ LUCAS MARIANO                          ALEXSSANDRO BUSSOLA
                       1º Secretário                                                              2º Secretário

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

A Resolução nº 436, em seu Art. 12, § 1º, definiu diferença de 3% entre um grau e 
outro na Tabela de Vencimentos da Câmara Municipal de Bauru a partir de 2004.

Ocorre, porém, que as Leis nº 5367, de 17 de maio de 2006 e nº 5578, de 07 de maio 
de 2008, que estabeleceram abono salarial e sua posterior incorporação, definiram em seu Art. 3º intervalos 
variáveis entre um grau e outro, seguindo critérios adotados pela Prefeitura Municipal de Bauru, o que 
gerou prejuízos aos servidores.

Assim, conforme orientação da Consultoria Administrativa e Financeira desta Casa 
de Leis, apresentamos a presente proposta para apreciação dos Nobres Pares.

Bauru, 09 de março de 2015.

FARIA NETO
Presidente

FABIANO ANDRÉ LUCAS MARIANO                          ALEXSSANDRO BUSSOLA
                        1º Secretário                                                              2º Secretário
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PROJETO DE LEI

Projeto de Lei que estabelece a 
notificação compulsória dos casos de 
doença renal crônica.

A CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São Paulo, usando de suas 
atribuições legais, DECRETA:

Art. 1º -  As unidades de saúde localizadas no Município de Bauru deverão notificar ao órgão 
responsável do Poder Executivo Municipal todos os casos de doença renal crônica.

Parágrafo único -  Para efeito do disposto no “caput” deste artigo, considera-se doença renal crônica 
a identificação de anormalidades em exames de imagem de rins e vias urinárias, 
alterações nos exames de urina realizados (especificamente a proteinúria) e a 
comprovação de que a filtragem glomerular é inferior a 60 ml/minutos/1,73 m² por 
um período superior a três meses.

Art. 2º -  As unidades de saúde e os profissionais de saúde que não cumprirem o disposto nesta 
Lei estarão sujeitos às mesmas sanções impostas àqueles que deixam de informar 
ao órgão responsável os casos de doenças e agravos à saúde, objetos de notificação 
compulsória.

Art. 3º -  O Poder Executivo indicará o órgão fiscalizador e promoverá a regulamentação desta 
Lei, estabelecendo as normas necessárias ao seu cumprimento.

Parágrafo único -  O órgão fiscalizador disposto no “caput” deste artigo deverá enviar à Comissão 
do Meio Ambiente, Higiene, Saúde, Previdência e Direito e Proteção dos Animais 
da Câmara Municipal relatório anual com os dados constantes na notificação 
compulsória.

Art. 4º -   Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Bauru, 09 de março de 2015

PAULO EDUARDO DE SOUZA

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

O presente projeto justifica-se pelo fato das doenças renais crônicas afetarem 
cerca de 12% da população adulta de um país, podendo causar, antes mesmo da falência renal, infarto do 
miocárdio ou acidente vascular cerebral. O SUS, por sua vez, gasta cerca de R$ 1,7 bilhão por ano somente 
com seu custeio.

Com base nesses dados, torna-se evidenciada a necessidade de estudos e ações 
de combate às doenças renais crônicas, principalmente com sua identificação ainda em fase inicial, 
possibilitando assim um tratamento digno, indolor, eficaz e de custo muito inferior aos cofres públicos.

Bauru, 09 de março de 2015

PAULO EDUARDO DE SOUZA

EMENTÁRIO DOS PROCESSOS DO SENHOR PREFEITO QUE DERAM ENTRADA NA 
SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 09 DE MARÇO DE 2015

Proc. nº  Assunto

55/15 Projeto de Lei nº 20/15, que transforma em corredor comercial, de serviços e 
comercial e de serviços as Ruas que especifica.

EMENTÁRIO DAS PROPOSIÇÕES APRESENTADAS PELOS SENHORES VEREADORES NA 
6ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 09 DE MARÇO DE 2015

ALEXSSANDRO BUSSOLA
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal o asfaltamento na quadra 01 da Rua Tenente Joaquim da Costa 
Guimarães, Vila Garcia.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal o recapeamento asfáltico em toda extensão da Rua Humberto 
Antônio Aiello, Jardim Marambá.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a realização de operação tapa-buracos na quadra 01 da Rua Professor 
Lacy Jabur Damião, Parque Val de Palmas.
Solicita ao Senhor Presidente do DAE a reposição do asfalto nas quadras 06 da Rua Walter Rodolpho e 04 
da Rua Joaquim Amorim Costa e Silva, Vila Industrial.

ARILDO DE LIMA JUNIOR
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a notificação para a capinação e limpeza dos terrenos localizados 
nas quadras 10 da Rua Felicíssimo Antônio Pereira, Vila São Francisco e 01 da Rua Tamandaré, Vila 
Independência.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal o recapeamento asfáltico nas quadras 05 e 06 da Rua Joaquim 
Radicopa, Jardim Petrópolis.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a notificação para a capinação e limpeza nos terrenos localizados nas 
quadras 01 a 04 da Rua Ângelo Tamarozzi, Vila São Francisco.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a limpeza das calçadas ao redor do Estádio Distrital Edson Pereira 
Leite, Vila São Francisco.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a implantação de obstáculo de solo e reforço na sinalização de 
solo entre as quadras 06 e 07 da Rua Virgílio Ramaciotti, Parque Novo São Geraldo.

ARTEMIO CAETANO FILHO
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal providências quanto ao terreno localizado na confluência das Ruas 
Luís Ferrari e Feres Kudse Netto, Parque das Nações, principalmente em relação à limpeza e manutenção 
do mesmo.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a realização de operação tapa-buracos e recuperação asfáltica em 
toda a extensão da Avenida José Vicente Aiello, Parque das Nações.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a capinação e limpeza das vielas do Novo Jardim Pagani.
Requer à Mesa Voto de Pesar pelo falecimento da Senhora Jarvys Moreira Garcia.
Moção de Aplauso ao Serviço Nacional da Indústria (Senai) pelos 65 anos de história na cidade de Bauru.

FABIANO ANDRÉ LUCAS MARIANO
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a realização de operação tapa-buracos na quadra 18 da Rua José 
Miguel, Vila São João do Ipiranga.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal o recapeamento asfáltico em toda extensão da Rua Antônio Pereira, 
Vila Rocha.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal reparos na boca de lobo localizada na quadra 11 da Rua Sidney de 
Freitas, Conjunto Habitacional Joaquim Guilherme de Oliveira.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a notificação para a capinação e limpeza do terreno localizado no 
cruzamento das Ruas Bernardino de Campos e Hélio Camelo de Aguiar, Residencial Doutor Manoel Lopes.

FÁBIO SARTORI MANFRINATO
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a passagem de máquina motoniveladora nas quadras 11 e 12 da Rua 
Antônio Natale Carpi, Jardim Silvestri.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a reforma, asfaltamento e implantação de acessibilidade nas áreas 
internas e externas do Cemitério Municipal Cristo Rei.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a retirada de carcaças dos veículos oficiais nas imediações do 
Ecoponto do Jardim Carolina.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal o recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua Campos Salles, 
Vila Falcão.
Moção de Aplauso em comemoração ao Jubileu de Diamante (60 anos) da Paróquia Santo Antônio.

FARIA NETO
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a urbanização da Praça Francisco de Vito, Ferradura Mirim.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a implantação de placa de identificação da Rua Maria Rita Morais 
Badan, Jardim Santos Dumont e da Praça Francisco de Vito, Ferradura Mirim.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a capinação e limpeza atrás das casas da quadra 02 da Rua Floripes 
Silveira de Souza, Núcleo Habitacional Vereador Edson Francisco da Silva.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, com base na LOM, informar quantas multas foram aplicadas a partir 
da publicação da Lei nº 5540, de 11 de fevereiro de 2008 alterada pela Lei nº 6367, de 19 de junho de 2013, 
informando data e valor arrecadado com essas multas.
Requer à Mesa Voto de Aplauso ao Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo 
2ª Região (CRECISP) pelos 15 anos de existência sem apresentar nenhuma pontuação negativa em seu 
prontuário.

FERNANDO FRANCELOSI MANTOVANI
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal o recapeamento asfáltico na quadra 02 da Rua Severino Cabanne, 
Núcleo Habitacional Vanuire.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal o asfaltamento nas quadras de terra das Ruas Seijo Ishikawa e Nelson 
Mortari, Jardim Ouro Verde.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a realização de operação tapa-buracos nas quadras 01 da Rua Jamil 
Gebara, Jardim Paulista, 12 da Rua Azarias Leite, Vila Mesquita e 04 da Rua José Fernandes, Jardim Estoril 
IV.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a limpeza dos terrenos da quadra 07 da Rua Napoleão Bianconcini, 
Jardim Godoy.
Solicita ao Senhor Presidente do DAE o nivelamento da tampa do poço de visita localizado no cruzamento 
das Ruas Júlio Maringoni e Doutor Antônio Xavier de Mendonça, Jardim Nasralla.
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FRANCISCO CARLOS DE GOES
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal o recapeamento asfáltico nas quadras 01 a 05 da Rua Ernesto Turini, 
02 a 07 da Rua Felício Atala, 01 a 05 da Rua Luiz Svizzero, 01 e 02 da Rua Isaac Bobra, 01 a 04 da Rua 
Nicolau Ruiz e 04 e 05 da Rua Mário Bueno Sales, Jardim Flórida e 05 a 11 da Avenida Darcy César 
Improta, Núcleo Eldorado.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal o recuo do alambrado da EMEF Cônego Aníbal Difrância localizado 
na Alameda Manoel Figueiredo, Parque Novo São Geraldo.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a implantação de semáforo para pedestres nas Avenidas Moussa 
Nakhl Tobias, defronte à Faculdade Anhanguera e Nuno de Assis, defronte ao Supermercado Confiança 
Rodoviária.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a implantação de semáforos no cruzamento da Rua Silva Jardim 
com as Ruas Padre Anchieta, Padre Nóbrega, Primeiro de Maio e Francisco Alves, Jardim Bela Vista.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a instalação de defensas metálicas no cruzamento das Ruas 
Floresta e Coronel Alves Seabra, Vila Seabra.

LUIZ CARLOS BASTAZINI
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal o recapeamento asfáltico no Parque São Geraldo, Jardim Godoy, Vila 
Garcia, Parque Santa Cecília e Jardim Maria Célia.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal o asfaltamento em todas as ruas de terra do Tangarás.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal o asfaltamento na quadra 02 da Rua Oscar Swenson, Pousada da 
Esperança II.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a realização de operação tapa-buracos nas ruas do Jardim Redentor.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a colocação de ônibus extra na linha que faz o itinerário Parque 
Júlio Nóbrega/Jardim Ferraz, no horário das 06h26.

MARCOS ANTONIO DE SOUZA
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a limpeza das quadras 25 a 30 da Rua Bernardino de Campos e das 
bocas de lobo do Parque Viaduto, Vila Celina e Parque São João.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a realização de operação tapa-buracos em todas as vias dos Jardins 
TV e Marília e Vila Garcia.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a capinação, limpeza e remoção de entulho na quadra 01 da Rua 
Brangácio Bellucci, Conjunto Habitacional Isaura Pitta Garms e em toda a extensão das Avenidas Nações 
Unidas Norte, Jardim Godoy e Doutor Marcos de Paulo Raphael, Núcleo Habitacional Mary Dota.
Solicita ao Senhor Presidente do DAE conserto do vazamento de água localizado defronte aos imóveis 
01-42 da Rua José Ariede, Núcleo Habitacional Nobuji Nagasawa e 01-36 e 01-38 da rua Décio da Costa 
Valle, Núcleo Habitacional Mary Dota.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB estudos para a revisão da alteração da linha de ônibus Parque 
Viaduto/Vila Celina.

MOISÉS ROSSI
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal o asfaltamento em toda a extensão da Rua Tenente Joaquim da Costa 
Guimarães, Vila Garcia.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a realização de operação tapa-buracos nas quadras 01 a 04 da Rua 
Augusto Ferreira, Vila Santa Luzia.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a realização de operação tapa-buracos nas quadras 01 e 02 da Rua 
Assumpção, Vila Nova Santa Luzia.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a capinação, limpeza e instalação de academia ao ar livre na praça 
localizada no cruzamento entre as Ruas Emílio Viegas e Triagem, Vila Santa Luzia.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal o rebaixamento da sarjeta defronte ao imóvel 17-12 da Rua Antônio 
Alves, Centro.

NATALINO DAVI DA SILVA
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a capinação e limpeza do portal de entrada do Residencial Quinta 
da Bela Olinda.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a limpeza da boca de lobo na quadra 03 da Rua Theodoro Gavaldão, 
Núcleo Habitacional Mary Dota.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a realização de operação tapa-buracos em toda a extensão da Rua 
Braz Fernandes, Parque Real e na quadra 13 da Rua D'Annuncio Cammarosano, Parque São João.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a criação de um link no site da Prefeitura que incentive as empresas 
na adoção de uma praça.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a implantação de obstáculo de solo e reforço na sinalização de 
solo nas quadras 16 e 17 da Avenida Nossa Senhora de Fátima, Jardim América.

PAULO EDUARDO DE SOUZA
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a poda da árvore existente defronte ao imóvel 13-80 da Rua Caetano 
Cariani, Vila Gonçalves.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a notificação para a capinação e limpeza dos terrenos localizados em 
toda extensão da Rua Luiz Gomes de Assis, Jardim Terra Branca.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, com base na LOM, informar a relação de praças existentes em Bauru 
com seus respectivos logradouros.
Solicita ao Senhor Presidente do DAE o conserto do vazamento de água na quadra 15 da Rua Nicolau 
Delgallo, Vila São João do Ipiranga.
Solicita ao Senhor Presidente do DAE o conserto do vazamento de água no cruzamento das Ruas Nicolau 
Delgallo e Doutor Walter Belian, Vila São João do Ipiranga.

RAUL APARECIDO GONÇALVES PAULA
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a notificação para a capinação e limpeza dos terrenos localizados na 
quadra 12 da Rua Santa Terezinha, Vila São João da Boa Vista; ao lado do imóvel 03-51 da Rua Vital Brasil, 
Vila Martha; ao lado dos imóveis 05-40 da Rua Santa Maria e 19-14 e 19-65 da Rua Salvador Filardi, Vila 
Industrial.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a capinação e limpeza nas quadras 01 a 03 das Ruas Valdevino 
Sobreira e Carlos Raphael Vendramini, Pousada da Esperança II.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a implantação de canaleta no cruzamento das Ruas Luís Fernando 
Barros Aranha e João Batini, Jardim Jacyra/Jardim Godoy.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a realização de operação tapa-buracos nas quadras 03 da Rua Vital 
Brasil, Vila Martha e 06 da Rua Walter Hugo Barreto Correia, Jardim Helena.
Moção de Aplauso em comemoração ao Jubileu de Diamante (60 anos) da Paróquia Santo Antônio.

ROBERVAL SAKAI BASTOS PINTO
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a implantação de canaleta na quadra 02 da Rua João Mantovani, 
Residencial Jardim Jussara.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a limpeza da área Institucional da Polícia Militar em frente à Praça 
Kasato Maru, na confluência das Ruas Paraguai e Alaska, Jardim Terra Branca.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a desobstrução e reparos nas bocas de lobo e galerias das Ruas 
Gomes Berriel, Jardim Solange; Paraguai e Uruguai, Jardim Terra Branca.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a mudança para mão dupla de direção na quadra 07 da Rua 
D'Annuncio Cammarosano, Vila Souto.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a realização de inversão do sentido de direção das Ruas 
Uruguai e Bolívia, Jardim Terra Branca.

ROQUE JOSÉ FERREIRA
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal o oferecimento de cursos de capacitação para plantio e manejo de 
árvores para os interessados.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a urbanização da Praça Emanuel de Souza, localizada no cruzamento 
das Ruas Benedito Florentino de Morais e Theotônio Francisco de Souza, Conjunto Habitacional Isaura 
Pitta Garms.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, com base na LOM, análise de viabilidade de revisão no PCCS nos 
cargos de técnico de mecânico de máquinas e de veículos, soldador, pintor de autos, funileiro, torneiro 
mecânico, eletricista de autos e auxiliares de mecânicos.

TELMA REGINA DA CUNHA GOBBI
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a realização de operação tapa-buracos no cruzamento das Ruas 
Primeiro de Maio e Alto Juruá, Parque Boa Vista.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a limpeza e manutenção da praça da quadra 05 da Rua José Munhoz, 
Jardim Progresso.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a implantação de canaleta no cruzamento das Ruas Professora Othilia 
Sant' Anna Brisolla e Coronel Alves Seabra, Jardim Progresso.
Solicita ao Senhor Presidente do DAE a reposição do asfalto próximo ao ponto final de ônibus e da padaria 
na Rua Venício Gandolfi, Jardim Progresso.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a mudança da vaga de carga e descarga para vaga de parada 
rápida de 10 minutos defronte ao imóvel 05-41 da Rua Professor José Ranieri (Edifício Belle Epoque), 
Centro.


