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DECRETOS MUNICIPAIS
DECRETO Nº 13.854, DE 23 DE JULHO DE 2.018

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e dá outras providências
O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais, 

conferidas pelo art. 51 da Lei Orgânica do Município de Bauru,
D E C R E T A

Art. 1º Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional orçamentário e suplementar na 
importância de R$ 3.920.000,00 (três milhões, novecentos e vinte mil reais), o crédito 
aberto na forma do artigo será coberto com recursos provenientes de anulação.

Ficha Unidade 
Orç.

Funcional 
Programática

Natureza da 
Despesa

Destinação 
Recurso Valor

Crédito 201 02.03.03 12.361.0003.2018 3.3.90.47.00 01.000.0000
Recurso 198 02.03.03 12.361.0003.2018 3.3.90.36.00 01.000.0000 80.000,00
Crédito 127 02.03.00 12.365.0003.2014 3.3.90.39.00 01.000.0000
Recurso 114 02.03.00 12.365.0003.2014 3.1.90.11.00 01.000.0000 900.000,00
Crédito 161 02.03.02 12.365.0003.2015 3.3.90.39.00 01.000.0000
Recurso 148 02.03.02 12.365.0003.2015 3.1.90.11.00 01.000.0000 900.000,00
Crédito 199 02.03.03 12.361.0003.2018 3.1.90.39.00 01.000.0000
Recurso 187 02.03.03 12.361.0003.2018 3.1.90.11.00 01.000.0000 2.000.000,00
Crédito 400 02.07.00 15.451.0001.2001 3.3.90.39.00 01.000.0000
Recurso 390 02.07.00 15.451.0001.2001 3.1.90.11.00 01.000.0000 40.000,00

Art. 2º Os créditos abertos neste decreto obedecerão ao disposto no art. 43 da Lei Federal nº 
4.320, de 17 de março de 1.964.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua expedição.
Bauru, 23 de julho de 2.018.

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA
PREFEITO MUNICIPAL
EVERSON DEMARCHI

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

DANILO ALTAFIM PINHEIRO
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

DECRETO Nº 13.856, DE 24 DE JULHO DE 2.018
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e dá outras providências.

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

D E C R E T A
Art. 1º Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional orçamentário e suplementar na 

importância de R$ 108.000,00 (cento e oito mil reais), o crédito aberto na forma do 
artigo será coberto com recursos provenientes de anulação.

Ficha Unidade 
Orç.

Funcional 
Programática

Natureza da 
Despesa

Destinação 
Recurso Valor

Crédito 724 02.12.00 13.392.0001.2002 3.3.90.39.00 01.000.0000
Recurso 723 02.12.00 13.392.0001.2002 3.3.90.30.00 01.000.0000 4.000,00
Crédito 730 02.12.00 13.392.0016.2077 3.3.90.36.00 01.000.0000
Recurso 731 02.12.00 13.392.0016.2077 3.3.90.39.00 01.000.0000 80.000,00

Art. 2º Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional orçamentário e suplementar na 
importância de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), o crédito aberto na forma do 
artigo será coberto com recursos provenientes de superávit financeiro.

Ficha Unidade 
Orç.

Funcional 
Programática

Natureza da 
Despesa

Destinação 
Recurso Valor

Crédito 414 02.07.00 15.451.0010.1010 4.4.90.51.00 01.000.0000
Recurso 01.000.0000 24.000,00

Art. 3º Os créditos abertos neste decreto obedecerão ao disposto no art. 43 da Lei Federal nº 
4.320, de 17 de março de 1.964.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua expedição.
Bauru, 24 de julho de 2.018.

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA
PREFEITO MUNICIPAL
EVERSON DEMARCHI

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

DANILO ALTAFIM PINHEIRO
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

Republicado por retificação
DECRETO Nº 13.878, DE 09 DE AGOSTO DE 2.018

P. 51.843/18  Permite o uso de bens à CASA DA FRATERNIDADE SANTA RITA DE CÁSSIA.
  O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais, 
conferidas pelo art. 51 da Lei Orgânica do Município de Bauru e mais o que consta no processo 
administrativo nº 51.843/18,

D E C R E T A
Art. 1º  Fica permitido à CASA DA FRATERNIDADE SANTA RITA DE CÁSSIA o uso dos 

seguintes bens a seguir descritos:

QUANTIDADE NºS PATRIMÔNIOS BENS

05 131.810, 131.811, 131.812, 
131.813 e 131.814

Consoles (bancada de cabelereiro) com 
espelho nas cores preto e marfim

05 127.594, 127.595, 127.596, 
127.597 e 127.598

Carrinhos auxiliar estrutura de 
alumínio com três bandejas

05 131.820, 131.821, 131.822, 
131.823 e 131.824 Cadeiras fixas courino na cor preta

05 131.815, 131.816, 131.817, 
131.818 e 131.819

Cadeiras hidráulicas para cabelereiro 
em courino na cor preta

01 131.825 Armário fechado com 02 portas na cor 
cinza

01 131.826 Lavatório com aquecedor na cor preto

05 125.362, 125.363, 125.431, 
125.432 e 131.799

Secadores de cabelo superionix/marca: 
Pro-Lizz

03 131.800, 131.801 e 131.802 Máquinas para corte de cabelo da 
marca: Home-Cut

02 131.803 e 131.804 Máquinas de corte e acabamento 
Rifeng – RSCW 389 - Bivolt

05 131.805, 131.806, 131.807, 
131.808 e 131.809

Chapinhas/Pranchas de cabelo baby 
liss pro titânio profissional emissão 
de íons – infravermelho 230ºC marca: 
Nano Titanium

Art. 2º  Do termo de permissão deverão constar, dentre outras condições, obrigatoriamente 
as seguintes:
a)  prazo indeterminado, podendo ser rescindido conforme conveniência da 

Administração;
b)  utilização dos bens, exclusivamente pela PERMISSIONÁRIA, vedada a 

cessão para terceiros;
c)  manutenção, guarda e conservação dos equipamentos por parte do 

PERMISSIONÁRIO, o qual assumirá a responsabilidade por todos os fatos 
decorrentes do uso;

d)  gratuidade da permissão, conforme autorizado pelo Prefeito Municipal através 
do processo administrativo nº 51.843/18;

e)  devolução dos bens por desvio de finalidade, ou diante do parecer técnico da 
Secretaria competente, ou interesse do Município, mediante notificação.

Art. 3º  Fica a Permissionária obrigada a atender a 50% (cinquenta porcento) das vagas 
anualmente indicadas pela Secretaria Municipal do Bem-Estar Social e Fundo Social 
do Município de Bauru.

Art. 4º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Bauru, 09 de agosto de 2.018.

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO CARLOS GARMS
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

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

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO
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DECRETO Nº 13.882, DE 13 DE AGOSTO DE 2.018
P. 66.500/11 Declara de utilidade pública para fins de desapropriação imóvel de propriedade de 
SEBASTIÃO REINALDO GOMES PERES.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais, com 
suporte no artigo 5º, letra “i” do Decreto-Lei Federal nº 3.365, de 21 de junho de 1.941,

D E C R E T A:
Art. 1º Fica declarado de utilidade pública para fins de desapropriação, a ser promovida pelo 

Município de Bauru, por via amigável ou judicial, parte do imóvel a seguir descrito, 
localizado na Fazenda Água das Flores:
I – Setor 04, quadra 1621:
“Uma gleba de terras cadastrada na Prefeitura de Bauru, como parte do lote 07, 
situada na antiga Fazenda Água das Flores, neste município e comarca, 2º Oficial 
de Registro de Imóveis e Anexos de Bauru/SP, de formato irregular, com área de 
2.550,00 metros quadrados, com o seguinte roteiro perimétrico: inicia no marco 
7C1, cravado na divisa da área de Sebastião Reinaldo Gomes Peres, daí segue em 
curva para a direita com raio de 06 metros e desenvolvimento de 9,44 metros até 
o ponto 7C2; daí segue na distância de 141,72 metros com rumo de 27°7’39” NE, 
confrontando pela direita com parte do lote 07 até chegar ao ponto 6A1; daí deflete 
à esquerda com ângulo interno de 92° e segue a distância de 14,00 metros com rumo 
de 60°39’2” NW, confrontando pelo lado direito com área da Prefeitura de Bauru 
até chegar ao ponto 6A; daí deflete à esquerda com ângulo interno de 90° e segue 
a distância de 148,48 metros com rumo de 29°32’57” SW, confrontando pelo lado 
direito com terras de Fernando Henrique Nishihara até chegar ao ponto 5; daí deflete 
à esquerda com ângulo interno de 87° e segue a distância de 26,24 metros com rumo 
de 63°3’18”SE, confrontando pelo lado direito com a Rua Coronel Alves Seabra 
até encontrar o marco 7C1, ponto inicial deste perímetro.” Referido imóvel consta 
pertencer à Sebastião Reinaldo Gomes Peres, área remanescente da Matrícula n° 
95.320 do 2° Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Bauru, devidamente 
caracterizado no desenho elaborado pela SEPLAN/DEPLAN.

Art. 2º  A área descrita no artigo anterior destina-se à interligação do Parque Roosevelt com 
a Avenida Nações Unidas Norte.

Art. 3º Fica o Poder Público autorizado a invocar o caráter de urgência no processo judicial, 
para fins do disposto no artigo 15 do Decreto-Lei Federal nº 3.365, de 21 de junho de 
1.941, alterado pela Lei Federal nº 2.786, de 21 de maio de 1.956.

Art. 4º As despesas com a execução do presente decreto correrão por conta dos recursos 
próprios orçamentários da Prefeitura Municipal de Bauru.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogado o Decreto 
Municipal nº 13.506, de 15 de setembro de 2.017.
Bauru, 13 de agosto de 2.018.

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO CARLOS GARMS
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

LETÍCIA ROCCO KIRCHNER
SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO

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

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

PROJETOS DE LEI
Enviados à Câmara Municipal

PROJETO   DE   LEI    Nº_76/18
P. 27.973/18 (2.543/18 – DAE)  Altera a Lei Municipal nº 7.007, de 11 de dezembro de 2.017 
(Lei Orçamentária Anual) e autoriza a transposição de recursos e a abertura de crédito especial no 
orçamento do exercício de 2.018.

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 Cria a unidade executora 05.01.08 (Fundo Municipal para Construção do Sistema de 

Tratamento de Esgoto).
Art. 2º Altera o nome das ações:

I- 1026 para “PAC Asfalto e Outros Investimentos”;
II- 1029 para “Implantação e Manutenção das Ações do Tratamento de 

Esgoto”;
III- 2103 para “Despesas Administrativas”;
VI- 2109 para “Manutenção da Unidade de Planejamento”;
V- 2121 para “Aquisição de Viaturas e Equipamentos”.

Art. 3º Transfere as ações abaixo para a unidade executora, altera a unidade executora 
05.01.08 (Fundo Municipal para Construção do Sistema de Tratamento de Esgoto):
I- 1024 (Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário – FTE);
II- 1029 (Implantação e Manutenção das Ações do Tratamento de Esgoto).

Art. 4º Autoriza a abertura de crédito adicional especial no Orçamento vigente do Município 
de Bauru e suplementa, através de transposição, no valor de R$ 2.106.500,00 (dois 
milhões, cento e seis mil e quinhentos reais), as dotações orçamentárias:
I- Na unidade executora 05.01.01 (Divisão Administrativa - DAE), 

17.5120023.2135 (Publicidade e Propaganda - DAE), na categoria 
econômica 3.3.90.39 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica), no 
valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);

II- Na unidade executora 05.01.01 (Divisão Administrativa - DAE), 
17.5120023.2103 (Despesas Administrativas), na categoria econômica 
3.3.50.39 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica), no valor de R$ 

100.000,00 (cem mil reais);
III- Na unidade executora 05.01.01 (Divisão Administrativa - DAE), 

17.5120023.2103 (Despesas Administrativas), na categoria econômica 
4.4.90.61 (Aquisição de Imóveis), no valor de R$ 300.000,00 (trezentos 
mil reais);

IV- Na unidade executora 05.01.03 (Divisão Financeira - DAE), 
17.5120023.2114 (Serviços), na categoria econômica 3.3.90.47 
(Obrigações Tributárias e Contributivas), no valor de R$ 1.550.000,00 
(um milhão, quinhentos e cinquenta mil reais);

V- Na unidade executora 05.01.04 (Divisão de Assuntos Jurídicos - DAE), 
17.5120023.2105 (Adiantamento), na categoria econômica 3.3.90.30 
(Material de Consumo), no valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos 
reais);

VI- Na unidade executora 05.01.04 (Divisão de Assuntos Jurídicos - DAE), 
17.5120023.2105 (Adiantamento), na categoria econômica 3.3.90.39 
(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica), no valor de R$ 9.000,00 
(nove mil reais);

VII- Na unidade executora 05.01.05 (Divisão de Apoio Operacional - DAE), 
17.5120023.2105 (Adiantamento), na categoria econômica 3.3.90.30 
(Material de Consumo), no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais);

VIII- Na unidade executora 05.01.05 (Divisão de Apoio Operacional - DAE), 
17.5120023.2105 (Adiantamento), na categoria econômica 3.3.90.39 
(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica), no valor de R$ 42.000,00 
(quarenta e dois mil reais);

IX- Na unidade executora 05.01.07 (Divisão Técnica - DAE), 
17.5120023.2105 (Adiantamento), na categoria econômica 3.3.90.30 
(Material de Consumo), no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais);

X- Na unidade executora 05.01.07 (Divisão Técnica - DAE), 17.5120023.2105 
(Adiantamento), na categoria econômica 3.3.90.39 (Outros Serviços de 
Terceiros - Pessoa Jurídica), no valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais).

Art. 5º Autoriza a abertura de crédito adicional especial no Orçamento vigente do Município 
de Bauru e suplementa, através de superávit financeiro, na unidade executora 
05.01.08 (Fundo Municipal para Construção do Sistema de Tratamento de Esgoto), 
no valor de R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais), as dotações orçamentárias:
I- 17.5120023.1029 (Implantação e Manutenção das Ações do Tratamento 

de Esgoto), na categoria econômica 3.3.90.91 (Sentenças Judiciais), no 
valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais);

II- 17.5120023.1029 (Implantação e Manutenção das Ações do Tratamento de 
Esgoto), na categoria econômica 3.3.90.93 (Indenizações e Restituições), 
no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Art. 6º Autoriza a suplementação orçamentária, através de transposição de recursos, até o 
valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), nas dotações orçamentárias abaixo:
I- Na unidade executora 05.01.02 (Divisão de Planejamento - DAE), 

17.1260023.2109 (Manutenção da Unidade de Planejamento), na 
categoria econômica 3.3.90.30 (Material de Consumo), ficha nº 13, no 
valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais);

II- Na unidade executora 05.01.02 (Divisão de Planejamento - DAE), 
17.1260023.2109 (Manutenção da Unidade de Planejamento), na 
categoria econômica 3.3.90.39 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 
Jurídica), ficha nº 14, no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta 
mil reais);

III- Na unidade executora 05.01.06 (Divisão de Produção e Reservação - 
DAE), 17.5120025.2123 (Manutenção do Sistema de Abastecimento de 
Água), na categoria econômica 3.3.91.39 (Outros Serviços de Terceiros 
- Pessoa Jurídica – Intra-Orçamentário), ficha nº 101, no valor de R$ 
100.000,00 (cem mil reais).

Art. 7º Os recursos necessários para atender os arts. 4º e 6º decorrem de anulação parcial nas 
dotações orçamentárias:
I- Dotação orçamentária 17.5120025.1023 (Ampliação e Modernização do 

Sistema de Abastecimento), categoria econômica 4.4.90.30 (Material de 
Consumo), ficha orçamentária 57 no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos 
mil reais); 

II- Dotação orçamentária 17.5120023.2110 (Custeio do Programa de 
Controle de Perdas), categoria econômica 3.3.90.30 (Material de 
Consumo), ficha orçamentária 26 no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta 
mil reais);

III- Dotação orçamentária 17.5120025.2122 (Reforma e Modernização da 
Estação de Tratamento de Água do Rio Batalha), categoria econômica 
3.3.90.30 (Material de Consumo), ficha orçamentária 63 no valor de R$ 
1.066.500,00 (um milhão, sessenta e seis mil e quinhentos reais);

IV- Dotação orçamentária 28.8460023.0018 (Despesas com Indenizações, 
Determinações Judiciais, FUNPREV e Outros), categoria econômica 
3.2.90.22 (Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato), ficha 
orçamentária 97 no valor de R$ 290.000,00 (duzentos e noventa mil 
reais);

V- Dotação orçamentária 17.5120026.1025 (Ampliação do Sistema de 
Abastecimento de Água), categoria econômica 4.4.90.51 (Obras e 
Instalações), ficha orçamentária 80 no valor de R$ 700.000,00 (setecentos 
mil reais).

Art. 8º Os recursos necessários para atender o art. 5º decorrem de superávit financeiro do 
Fundo Municipal para Construção do Sistema de Tratamento de Esgoto.

Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Bauru,...
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=EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS=
08, agosto, 18

Senhor Presidente, 
Nobres Vereadores,

Temos a honra de passar às mãos de Vossa Excelência, a fim de ser apreciado e votado pelos 
Membros dessa Casa Legislativa, o projeto de lei que versa sobre abertura de crédito adicional e transposição 
de recursos no orçamento vigente para atender as despesas do DAE (Departamento de Água e Esgoto).

Tal ajuste visa suprir o orçamento para atender os valores referentes a ações e simples 
renomenclaturas.

As alterações dos nomes das ações são simples ajustes para melhor indicar o que se pretende 
atender com as categorias. Assim, aquisição de viaturas não é exclusivo para viaturas, pois um trator é 
equipamento, mas na criação da lei, foi inadequadamente descrito como viatura. Dessa forma, para que não 
existam falhas de entendimento, estamos propondo as alterações de denominação, sem qualquer alteração 
no escopo de cada ação.

Já com relação à alteração de unidade executora das ações, as mudanças ocorrem pela criação 
da unidade própria do Fundo de Tratamento de Esgoto, que não havia sido contemplado de forma separada 
das outras unidades (estavam inseridos nas Divisão de Planejamento e Divisão Técnica), mas que é 
imprescindível, considerando que as atividades para construção de interceptores e da própria Estação de 
Tratamento de Esgoto Vargem Limpa ainda estão em execução.

As aberturas de crédito por transposição visam atender ações institucionais e necessárias, mas 
que não foram previstas inicialmente, pois se aguardava, naquele momento, a tão necessária reestruturação 
tarifária. 

Entretanto, essa não ocorreu até o presente momento, e não se pode mais continuar trabalhando 
sem a colocação, no orçamento, das ações de publicidade e propaganda, exigência legal para a divulgação 
de ações que o Departamento de Água e Esgoto de Bauru – DAE, mantendo a população informada 
sobre questões como falta de água, economia necessária, desabastecimento, ou qualquer utilidade pública 
inerente às suas atividades.

Outra atividade que é imprescindível é a previsão de contrato com o terceiro Setor, em especial, 
a contratação de menores aprendizes, que tanto colaboram com o bom andamento dos serviços, como 
são de grande relevância social, pois colocam adolescentes diretamente no mercado de trabalho, para 
aprendizado, relacionamento e educação cívica.

Também por aguardar a reestruturação tarifária, não foi prevista, de início, a ação 
“desapropriação”. Entretanto, a estiagem já é uma realidade, e o DAE se vê obrigado a priorizar algumas 
ações. Dentre elas, a perfuração de poços e construção de adutoras, mesmo enquanto se discute com o 
Poder Legislativo e sociedade a forma e a realização de reestruturação tarifária. Assim, o local onde serão 
perfurados os poços deverão sofrer as desapropriações, e não se pode, mais, aguardar alteração de lei com 
nova estrutura tarifária. A estiagem já está acontecendo e a perfuração de poços é uma emergência. E, por 
conseguinte, a desapropriação também.

A abertura de crédito adicional por transposição para a inclusão da obrigação tributária de Pasep 
também não pode mais aguardar alteração maior de lei. É necessário que tal recolhimento passe a ser feito 
na sua categoria específica. Atualmente, tal pagamento é feito em categoria genérica.

A abertura de créditos adicionais, também, visa ações de adiantamento para algumas divisões, 
que não foram contempladas inicialmente, pois havia a intenção de que menos unidades trabalhassem com 
tal regime. Porém, na prática, verificou-se que essa proposta não surtiu o efeito prático desejado. 

O Regime de Adiantamento, previsto para pagamento de despesas miúdas e de pronto pagamento, 
dentre outras descritas no Decreto Municipal n° 13.267, de 27 de dezembro de 2.016, é necessário para todas 
as unidades, e com essa alteração simples na lei, voltamos ao modelo anterior, atendendo singularmente a 
cada unidade.

Esclarecemos que a abertura de crédito adicional para as categorias de sentenças judiciais e 
indenizações e restituições, também se deve à criação da unidade própria do Fundo de tratamento de Esgoto, 
já que são previsões para o pagamento dessas categorias, mas decorrentes de questões afetas ao Fundo de 
Tratamento de Esgoto, cujos valores ali previstos decorrem de superávit financeiro do próprio Fundo.

Também, fazemos nessa oportunidade, a abertura de crédito adicional na Divisão de 
Planejamento, a fim de possibilitar a contratação de serviços de peritos em elaboração de laudos nos casos 
em que imóveis que são danificados, e imputam tal responsabilidade ao DAE, por motivos de vazamento 
de água ou esgoto, possam ser verificados de forma célere, sem depender de ações judiciais, que imputam 
ao consumidor despesas e tempo, e ao DAE, maiores despesas judiciais. A responsabilidade objetiva do 
Estado, após regular serviço de perito, será uma forma de diminuir ações judiciais e resolver, de forma 
muito mais eficiente e rápida, questões com os consumidores.

Houve um remanejamento de verbas, sem qualquer alteração no valor previsto no orçamento, 
apenas pelo critério de priorização, considerando-se a estiagem que já atinge a cidade de Bauru, e a urgência 
em atender a população, visando o melhor abastecimento público de água potável para todos.

Isto posto, acredito ter apresentado os esclarecimentos devidos, a fim de que todos possam ter 
plena compreensão do projeto ora apresentado.

Destarte pela relevância da matéria, contamos com a aprovação do projeto em questão.
Atenciosas saudações,

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA
PREFEITO MUNICIPAL

PROJETO    DE    LEI    Nº    80/18
P. 27.012/17  Cria 06 (seis) cargos efetivos de Especialista em Construção Civil/Infraestrutura - 
Arquiteto no Plano de Cargos, Carreiras e Salário - PCCS da Administração, Lei Municipal nº 5.975, de 
01 de outubro de 2.010.
  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  Ficam criados 06 (seis) cargos efetivos de ESPECIALISTA EM CONSTRUÇÃO 

CIVIL/INFRAESTRUTURA - ARQUITETO, na classe “C”, da grade salarial dos 
Especialistas Técnicos 2, conforme anexo I, desta lei.

Art. 2º  O anexo XIV do subquadro de cargos do Plano de Cargos, Carreiras e Salário da Lei 
Municipal nº 5.975, de 01 de outubro de 2.010, passa a ter a seguinte redação:

ANEXO XIV
SUBQUADRO DE CARGOS DO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIO 

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

ESPECIALISTAS TÉCNICOS 2
CARGOS PCCS ÁREA TOTAL

ESPECIALISTA EM CONSTRUÇÃO CIVIL/INFRAESTRUTURA

ARQUITETO 23
(...) (...)
(...) (...)
(...) (...)
(...) (...)

Art. 3º  As despesas decorrentes desta Lei serão atendidas com dotações próprias do 
orçamento vigente, suplementadas se necessário.

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

ANEXO I
DESCRIÇÃO DE CARGOS

CARGO: ESPECIALISTA EM CONSTRUÇÃO CIVIL/INFRAESTRUTURA - ARQUITETO
ESCOLARIDADE: Ensino Superior Completo 
CONHECIMENTO: Programas computacionais específicos em Autocad e básicos em informática, básico 
em Microsoft Word e Excel ou BrOffice.orgWriter e Calc. 
HABILIDADES: Percepção espacial, rapidez e exatidão para cálculos e iniciativa para resolver problemas, 
propor novas alternativas e tomar decisões.
CARGA HORÁRIA: 30h/s
REFERÊNCIA SALARIAL: C1 do Especialista em Construção Civil / Infraestrutura – Especialistas 
Técnicos 2
FUNÇÃO ESSENCIAL DO CARGO: Planejar, elaborar, executar e acompanhar obras de edifícios, 
paisagismo e urbanização; além de ações voltadas à saúde coletiva quando atuar em Vigilância em Saúde. 
DESCRIÇÃO DETALHADA
· Receber informações do supervisor sobre os serviços a serem executados. 
· Coletar informações necessárias à realização do projeto (dimensões do terreno, topografia, legislação e 
normas técnicas e programa de necessidades). 
· Solicitar materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços. 
· Planejar a utilização adequada do espaço físico. 
· Privilegiar o conforto térmico, iluminação natural e acessibilidade universal. 
· Elaborar orçamento da obra. 
· Acompanhar a aprovação de projetos nos órgãos oficiais competentes. 
· Realizar alterações nos projetos, conforme solicitações. 
· Confeccionar projetos representando-os em desenhos, plantas, mapas, maquetes. 
· Prezar pela estética e utilização dos materiais adequados aos recursos financeiros. 
· Realizar controle do material e serviços executados. 
· Orientar funcionários sobre as melhores alternativas arquitetônicas. 
· Acompanhar a execução da obra. 
· Garantir fidelidade ao projeto ou mediante aprovação do supervisor realizar as alterações necessárias.
· Ajustar o projeto a imprevistos ou novas necessidades. 
· Consultar outros profissionais que podem estar envolvidos ou contribuir para o projeto (engenheiros, 
topógrafos, pedreiros, etc.). 
· Elaborar memorial técnico de obras e serviços a serem licitados. 
· Acompanhar e dar assistência a licitações públicas. 
· Realizar vistorias de loteamentos e construções de edificações. 
· Elaborar projeto de arborização dos logradouros públicos. 
· Realizar mapeamento da cidade. 
· Planejar e orientar projetos de iluminação pública, trânsito e sistema viário. 
· Cuidar pela conservação dos monumentos arquitetônicos do município. 
· Pesquisar e escolher os materiais adequados à realização do empreendimento. 
· Oferecer, administrar e executar cursos na área de arquitetura. 
· Estudar novas propostas de projetos, procedimentos e materiais na área da arquitetura, urbanismo e 
paisagismo. 
· Aprovar projetos de edificações e parcelamento do solo de iniciativa particular, em conformidade com a 
legislação pertinente. 
· Atuar na área de planejamento e gestão urbana, de forma participativa, em consonância com o Estatuto 
da Cidade. 
· Elaborar e acompanhar a implementação de planos diretores e demais normas urbanísticas. 
· Coordenar projetos, verificando a compatibilidade entre projeto arquitetônico, estrutural, hidráulico e 
demais instalações. 
· Zelar pelo cumprimento das legislações sanitárias. 
· Inspecionar estabelecimentos/ atividades, considerando o risco sanitário à saúde coletiva.
· Eventualmente auxilia em outras atividades afins.

=EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS=
14, agosto, 18

Senhor Presidente,
Nobres Vereadores,

 Temos a honra de submeter à elevada apreciação dessa Augusta Casa, o Projeto de Lei que, uma 
vez aprovado, cria 06 (seis) cargos de Especialista em Construção Civil/Infraestrutura - Arquiteto.
 Para que possamos obter o almejado desenvolvimento de nossa cidade e fazê-lo de forma 
sustentável e responsável, faz-se necessário investir em atividades estratégias, destinadas ao planejamento 
e ao desenvolvimento de políticas de planejamento urbano.
 Nesse sentido, a Prefeitura Municipal de Bauru vem buscando investir em ações dessa natureza, 
que contemplam a revisão de legislações urbanísticas, modernização de procedimentos, reestruturação 
de políticas urbanas e aplicação de instrumentos do Estatuto da Cidade. Entretanto, para que possamos 
efetivamente crescer e desenvolver essas ações tão importantes, precisamos investir em equipe técnica e 



4 DIÁRIO OFICIAL DE BAURU SÁBADO, 18  DE AGOSTO DE 2.018

estrutura operacional.
 Dentre os profissionais essenciais para conduzir ações de planejamento e implementação de 
políticas urbanas está o arquiteto urbanista. Entretanto, hoje enfrentamos dificuldade para agregar esses 
profissionais na equipe, em razão da sua escassez no quadro municipal e da impossibilidade de contratação 
de novos técnicos com essa formação. 
 As 17 (dezessete) vagas existentes no quadro municipal já estão ocupadas por profissionais 
que atuam em diferentes setores da Prefeitura, tais como licenciamento de aprovações, gestão de cadastro 
técnico, elaboração de projetos de edifícios públicos e praças e apoio à execução de obras públicas.
 Ainda que façamos algum remanejamento envolvendo esses profissionais, isso não será 
suficiente para atender a notória demanda reprimida que temos na área de planejamento urbano. 
 Se justamente estamos buscando aperfeiçoar o nosso planejamento e implementar medidas mais 
eficazes para o desenvolvimento saudável e sustentável de nossa cidade, mostra-se imprescindível investir 
na inclusão desses profissionais ao quadro técnico municipal, compatibilizando o número de planejadores 
urbanos ao porte do nosso Município. 
 Esclarecemos que a proposta apresentada aos Nobres Vereadores terá um impacto mensal de 
aproximadamente R$ 34.490,02 (trinta e quatro mil, quatrocentos e noventa reais e dois centavos).
 Espera-se, com a inclusão desses profissionais, aperfeiçoar o nosso planejamento territorial, de 
modo que a cidade consiga se desenvolver de forma mais eficaz, saudável e sustentável, trazendo um ganho 
imensurável à qualidade de vida da população que é diretamente afetada pela eficácia das políticas urbanas.
 Destarte, pela relevância da matéria, contamos com a aprovação do projeto em questão.
 Atenciosas saudações,

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA
PREFEITO MUNICIPAL

ATOS DO GABINETE
Republicado por ter saído com incorreções

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
(artigo 26 da Lei Federal 8.666/93)

Ratifico a Dispensa de Licitação para Locação do imóvel situado na Praça das Cerejeiras, nº 1-28, Vila 
Noemy, nesta cidade de Bauru, de propriedade do Sra. JAEL SIMÕES DE BARROS, portadora da Cédula 
de Identidade nº 3.814.292-2 SSP/SP e CPF/MF nº 028.478.238-67, residente e domiciliado na Rua Jamil 
Gebara, nº 9.67, Apto 301, na cidade de Bauru, Estado de São Paulo, seguir denominada LOCADORA, 
destinado a abrigar a Central de Atendimento ao Usuário – Cadastro Único - CAU, da Secretaria Municipal 
do Bem-Estar Social, no valor total de R$ 60.000,00 (sessenta 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 fl. 413 e 
tendo em vista os elementos que instruem o Processo Administrativo nº 32.104/11.

Bauru, 08 de agosto de 2.018
CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA

Prefeito Municipal

OUVIDORIA GERAL

A OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO (criada pelo Decreto nº 13787 de 23 de maio de 2018) 
recebe manifestações referentes aos serviços prestados pelas secretarias municipais (exceto Secretaria da 
Saúde), EMDURB e DAE nos seguintes tipos:
ELOGIO; SUGESTÃO; RECLAMAÇÃO; DENÚNCIA.

Acesse a OUVIDORIA GERAL pelos seguintes canais:
Site da prefeitura: www.bauru.sp.gov.br/ouvidoria

email: ouvidoria@bauru.sp.gov.br
Telefone: 3235-1156 (segunda a sexta das 8h as 18h)

Correspondência enviadas para o seguinte endereço:
OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Praça das Cerejeiras 1-59
Vila Noemy - Bauru - SP

CEP 17014-500

Seção II
Secretarias Municipais

Secretaria da Administração
David José Françoso

Secretário
LOCAIS E HORÁRIOS DE ATENDIMENTO

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

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

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

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

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

Atendimento: 8h às 12h – 13h às 17h

CONTATOS
Administração: (14) 3235-1099 / (14) 98129-1264

Divisão de Administração e Expediente: 3235-1203 / 3235-1110
Departamento de Administração de Materiais (Compras e Licitações): (14) 3235-1287 / (14) 3235-

1062 / (14) 3235-1357 / (14) 3235-1113 / (14) 3235-1337
Divisão de Almoxarifado: (14) 3203-7533 / (14) 3227-1431

Divisão de Patrimônio: (14) 3203-7548
Divisão de Serviços Essenciais: (14) 3227-6828

Departamento de Administração de Pessoal: (14) 3235-1199 / (14) 3235-1229 / (14) 3235-1137 / (14) 
3235-1351 / (14) 3235-1227 / (14) 3235-1305

Departamento de Avaliação Funcional: (14) 3235-1158
Divisão de Apoio ao Servidor: (14) 3234-9022

Perícia Médica: (14) 3227-5647
Seção de Segurança e Medicina do Trabalho: (14) 3234-9022

Serviço Social: (14) 3227-5650
Divisão de Avaliação: (14) 3235-1277

Departamento de Recursos Humanos: (14) 3235-1207
Divisão de Concursos: (14) 3235-1081

Escola de Gestão Pública: (14) 3235-1043

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

PESQUISA DE ATENDIMENTO: http://www.bauru.sp.gov.br/pesquisa_atendimento.aspx
OUVIDORIA: http://www.bauru.sp.gov.br/ouvidoria.aspx

FAQ – PERGUNTAS MAIS FREQUENTES: http://www.bauru.sp.gov.br/administracao/

A Secretaria da Administração, através da Divisão de Apoio ao Servidor, iniciou auditoria nos convênios 
celebrados entre o Município e empresas que comercializam produtos ou prestam serviços aos servidores 
públicos municipais, com o objetivo de identificar os estabelecimentos que não apresentam em seus preços 
vantajosidade aos servidores. Quando a Administração Municipal firma convênio deve haver alguma 
forma de vantagem efetiva ao servidor para incentivá-lo a aderir ao mesmo, caso contrário, ele pode 
pessoalmente, sem a intervenção do Município, adquirir o serviço ou produto da empresa de forma direta. 
Caso não haja diferenciação no desconto para os servidores municipais além do oferecido ao público em 
geral, apenas o Município estará fazendo concessões, uma vez que irá contribuir significativamente para 
a carteira de clientes da empresa, ou seja, gerando lucro a uma das partes, o que é vedado pelo instituto 
do convênio. Dessa maneira, os convênios em que a vantajosidade não for comprovada estarão sendo 
cancelados. Qualquer dúvida, entrem em contato com a Secretaria da Administração através dos telefones 
(14) 32275647 – 32275650 – 32349022.

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL

EXONERAÇÃO: A partir 09/08/2018, portaria nº 1.618/2018, exonera, a pedido,  o servidor VINICIUS 
LIMA DE OLIVEIRA, RG nº 41.985.729-1, matrícula nº 33.835, do cargo efetivo de Agente em Gestão 
Administrativa e Serviços – Agente de Administração, da Secretaria Municipal de Saúde, conforme 
protocolo/e-doc nº 52.444/2018.

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

TORNA SEM EFEITO
PORTARIA Nº 1600/2018: A Diretora de Departamento de Administração de Pessoal, no uso de suas 
atribuições legais, que confere com o Decreto 6664 de 22 de julho de 1993, resolve: Tornar Sem Efeito 
no Diário Oficial nº 3009, a PORTARIA N.º 1133/2018 que nomeou  o (a) Sr(a). KÁTIA REGIANE 
RODRIGUES, portador(a) do RG nº 30318484X, classificação 169º lugar, no cargo efetivo de 
“ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO - PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO 
BÁSICA INFANTIL”, DECURSO DE PRAZO.

PORTARIA Nº 1601/2018: A Diretora de Departamento de Administração de Pessoal, no uso de suas 
atribuições legais, que confere com o Decreto 6664 de 22 de julho de 1993, resolve: Tornar Sem Efeito 
no Diário Oficial nº 3009, a PORTARIA N.º 1176/2018 que nomeou  o (a) Sr(a). CAMILA CRISTINA 
DE OLIVEIRA MORENO, portador(a) do RG nº 445848674, classificação 170º lugar, no cargo efetivo 
de “ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO - PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO 
BÁSICA INFANTIL”, EM RAZÃO DE DESISTÊNCIA.

PORTARIA Nº 1602/2018: A Diretora de Departamento de Administração de Pessoal, no uso de suas 
atribuições legais, que confere com o Decreto 6664 de 22 de julho de 1993, resolve: Tornar Sem Efeito 
no Diário Oficial nº 3009, a PORTARIA N.º 1131/2018 que nomeou  o (a) Sr(a). LIDIA DE OLIVEIRA 
XAVIER BRANCO, portador(a) do RG nº 280590805, classificação 83º lugar, no cargo efetivo de 
“ASSISTENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA - MERENDEIRA”, DESISTÊNCIA TÁCITA.

PORTARIA Nº 1603/2018: A Diretora de Departamento de Administração de Pessoal, no uso 
de suas atribuições legais, que confere com o Decreto 6664 de 22 de julho de 1993, resolve: Tornar 
Sem Efeito no Diário Oficial nº 3009, a PORTARIA N.º 989/2018 que nomeou  o (a) Sr(a). CÁTIA 
RÚBIA GONÇALVES, portador(a) do RG nº 191974985, classificação 76º lugar, no cargo efetivo de 
“ASSISTENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA - MERENDEIRA”, DECURSO DE PRAZO.
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PORTARIA Nº 1604/2018: A Diretora de Departamento de Administração de Pessoal, no uso de suas 
atribuições legais, que confere com o Decreto 6664 de 22 de julho de 1993, resolve: Tornar Sem Efeito 
no Diário Oficial nº 3009, a PORTARIA N.º 1169/2018 que nomeou  o (a) Sr(a). BIANCA RODRIGUES 
FACIN, portador(a) do RG nº 406037504, classificação 92º lugar, no cargo efetivo de “ASSISTENTE DE 
SERVIÇOS NA ESCOLA - MERENDEIRA”, DESISTÊNCIA TÁCITA.

PORTARIA Nº 1605/2018: A Diretora de Departamento de Administração de Pessoal, no uso de suas 
atribuições legais, que confere com o Decreto 6664 de 22 de julho de 1993, resolve: Tornar Sem Efeito 
no Diário Oficial nº 3009, a PORTARIA N.º 1166/2018 que nomeou  o (a) Sr(a). LUZINETE BELLO 
STIPPE, portador(a) do RG nº 294401945, classificação 89º lugar, no cargo efetivo de “ASSISTENTE 
DE SERVIÇOS NA ESCOLA - MERENDEIRA”, DECURSO DE PRAZO.

PORTARIA Nº 1606/2018: A Diretora de Departamento de Administração de Pessoal, no uso de suas 
atribuições legais, que confere com o Decreto 6664 de 22 de julho de 1993, resolve: Tornar Sem Efeito 
no Diário Oficial nº 3009, a PORTARIA N.º 1140/2018 que nomeou  o (a) Sr(a). TALITA RODRIGUES 
FERNANDES, portador(a) do RG nº 402810776, classificação 88º lugar, no cargo efetivo de “AGENTE 
EDUCACIONAL - AUXILIAR DE CRECHE”, DESISTÊNCIA TÁCITA.

PORTARIA Nº 1607/2018: A Diretora de Departamento de Administração de Pessoal, no uso de suas 
atribuições legais, que confere com o Decreto 6664 de 22 de julho de 1993, resolve: Tornar Sem Efeito 
no Diário Oficial nº 3009, a PORTARIA N.º 1146/2018 que nomeou  o (a) Sr(a). EVERSON DA SILVA 
VIDAL, portador(a) do RG nº 410969953, classificação 38º lugar, no cargo efetivo de “AGENTE EM 
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE - MOTORISTA”, DESISTÊNCIA TÁCITA.

PORTARIA Nº 1608/2018: A Diretora de Departamento de Administração de Pessoal, no uso de suas 
atribuições legais, que confere com o Decreto 6664 de 22 de julho de 1993, resolve: Tornar Sem Efeito 
no Diário Oficial nº 3009, a PORTARIA N.º 1334/2018 que nomeou  o (a) Sr(a). BRUNA SILVA LEME, 
portador(a) do RG nº 437266035, classificação 13º lugar, no cargo efetivo de “ESPECIALISTA EM 
CONSTRUÇÃO CIVIL/INFRAESTRUTURA - ENGENHEIRO”, EM RAZÃO DE DESISTÊNCIA.

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

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 1609/2018: Fica nomeado(a), para prover o cargo efetivo de 
ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO - PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO 
BÁSICA - INFANTIL, no quadro de servidores desta Prefeitura, Diário Oficial nº 3009 após o 
cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr(a) 
CAMILA FRANCISCO FLORENCIO MOGHETTI, portador(a) do RG nº 285504307, em virtude 
do(a) mesmo (a) haver se classificado em 174º lugar, no concurso público para ESPECIALISTA EM 
EDUCAÇÃO ADJUNTO - PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL, 
edital nº 07/2015 para exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 20/08/2018 ÀS 14h30min.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 1610/2018: Fica nomeado(a), para prover o cargo efetivo de 
ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO - PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO 
BÁSICA - INFANTIL, no quadro de servidores desta Prefeitura, Diário Oficial nº 3009 após o cumprimento 
das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr(a) DANIELA 
RENATA SABANELI MIRANDA DE OLIVEIRA, portador(a) do RG nº 479255040, em virtude 
do(a) mesmo (a) haver se classificado em 175º lugar, no concurso público para ESPECIALISTA EM 
EDUCAÇÃO ADJUNTO - PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL, 
edital nº 07/2015 para exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 20/08/2018 ÀS 14h30min.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 1611/2018: Fica nomeado(a), para prover o cargo efetivo de 
ASSISTENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA - MERENDEIRA, no quadro de servidores desta 
Prefeitura, Diário Oficial nº 3009 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior 
a 30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr(a) ANA LUIZA CORREIA LIMA, portador(a) do RG nº 
447425961, em virtude do(a) mesmo (a) haver se classificado em 107º lugar, no concurso público para 
ASSISTENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA - MERENDEIRA, edital nº 14/2015 para exercer as 
funções do cargo.
COMPARECER EM 20/08/2018 ÀS 14h30min.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 1612/2018: Fica nomeado(a), para prover o cargo efetivo de 
ASSISTENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA - MERENDEIRA, no quadro de servidores desta 
Prefeitura, Diário Oficial nº 3009 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior 
a 30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr(a) CINTHIA CASTILHO SILVERIO, portador(a) do RG 
nº 42129808X, em virtude do(a) mesmo (a) haver se classificado em 108º lugar, no concurso público 
para ASSISTENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA - MERENDEIRA, edital nº 14/2015 para exercer as 
funções do cargo.
COMPARECER EM 20/08/2018 ÀS 14h30min.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 1613/2018: Fica nomeado(a), para prover o cargo efetivo de 
ASSISTENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA - MERENDEIRA, no quadro de servidores desta 
Prefeitura, Diário Oficial nº 3009 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 
30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr(a) WILLIANS DA SILVA PACHECO, portador(a) do RG nº 
340146497, em virtude do(a) mesmo (a) haver se classificado em 109º lugar, no concurso público para 
ASSISTENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA - MERENDEIRA, edital nº 14/2015 para exercer as 
funções do cargo.
COMPARECER EM 20/08/2018 ÀS 14h30min.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 1614/2018: Fica nomeado(a), para prover o cargo efetivo de 
ASSISTENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA - MERENDEIRA, no quadro de servidores desta 
Prefeitura, Diário Oficial nº 3009 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 
30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr(a) OLÍVIA PAULINA CAPRIOLLI RASI, portador(a) do 
RG nº 171169463, em virtude do(a) mesmo (a) haver se classificado em 110º lugar, no concurso público 
para ASSISTENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA - MERENDEIRA, edital nº 14/2015 para exercer as 
funções do cargo.
COMPARECER EM 20/08/2018 ÀS 14h30min.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 1615/2018: Fica nomeado(a), para prover o cargo efetivo de AGENTE 
EDUCACIONAL- AUXILIAR DE CRECHE, no quadro de servidores desta Prefeitura, Diário Oficial 
nº 3009 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a contar desta 
publicação, o(a) Sr(a) MARIA DE FATIMA MENDES SOUSA, portador(a) do RG nº 164369971, 
em virtude do(a) mesmo (a) haver se classificado em 102º lugar, no concurso público para AGENTE 
EDUCACIONAL- AUXILIAR DE CRECHE, edital nº 02/2016 para exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 20/08/2018 ÀS 14h30min.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 1616/2018: Fica nomeado(a), para prover o cargo efetivo de 
AGENTE EM MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE - MOTORISTA, no quadro de 
servidores desta Prefeitura, Diário Oficial nº 3009 após o cumprimento das exigências legais, num prazo 
não superior a 30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr(a) MANOEL ANTONIO BELO, portador(a) 
do RG nº 156088344, em virtude do(a) mesmo (a) haver se classificado em 62º lugar, no concurso público 
para AGENTE EM MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE - MOTORISTA, edital nº 
03/2014 para exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 20/08/2018 ÀS 14h30min.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 1617/2018: Fica nomeado(a), para prover o cargo efetivo de 
ESPECIALISTA EM CONSTRUÇÃO CIVIL/INFRAESTRUTURA - ENGENHEIRO, no quadro 
de servidores desta Prefeitura, Diário Oficial nº 3009 após o cumprimento das exigências legais, num 
prazo não superior a 30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr(a) BARBARA KARG, portador(a) do 
RG nº 349755425, em virtude do(a) mesmo (a) haver se classificado em 18º lugar, no concurso público 
para ESPECIALISTA EM CONSTRUÇÃO CIVIL/INFRAESTRUTURA - ENGENHEIRO, edital nº 
01/2015 para exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 20/08/2018 ÀS 14h30min.

ANEXO I (ORIGINAIS)
1. RG e CPF (com nome atualizado);
2. Certidão de nascimento atualizada (caso não esteja legível) ou de casamento; 
3. Título de eleitor (com estado civil atualizado) e comprovantes da última votação (2016) ou Certidão da 
Justiça Eleitoral que comprove que está QUITE (http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-
de-quitacao-eleitoral);
4. CTPS (Carteira de Trabalho - com nome atualizado);
5. Comprovante de Situação Cadastral do CPF (com nome atualizado) (https://www.receita.fazenda.gov.br/
Aplicacoes/SSL/ATCTA/CPF/ConsultaPublica.asp); 
6. Comprovante de endereço atual;
7. Extrato do PIS/PASEP, com Estado Civil atualizado e verificar junto a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 
ou BANCO DO BRASIL, se existe o 
cadastro em mais de 01 (um) número de PIS ou PASEP, caso exista dois números deverá solicitar a 
regularização para um único número. É importante que todos os dados cadastrais do candidato estejam 
atualizados junto ao órgão responsável do PIS (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL) ou PASEP (BANCO 
DO BRASIL), antes da emissão e apresentação do documento junto ao Recursos Humanos desta Prefeitura, 
para evitar problemas futuros;
8. Comprovação de regularidade com o serviço militar (Reservista e/ou equivalente); 
9. Atestado de antecedentes criminais (www.ssp.sp.gov.br);
10. Certidão de nascimento de filhos até 21 anos;
11. Carteira de Vacinação dos filhos menores de 14 anos;
12. PRÉ-REQUISITO EXIGIDO NO EDITAL DO CONCURSO. (Diplomas e/ou certificados);
13. Declaração ou certidão negativa de débitos para os cargos que possuem registros em seus respectivos 
conselhos;
14. Declaração de horário e local de trabalho para os cargos que por Lei cabem acumulação (para fins de 
análise do acúmulo e/ou compatibilidade de horários).

CONCURSO PÚBLICO

EDITAL Nº 11/2018
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”, regido de acordo com as Instruções Especiais, parte integrante deste Edital,  para o provimento 
do Cargo Público Efetivo de ASSISTENTE EM CONSTRUÇÃO CIVIL/INFRAESTRUTURA – 
AUXILIAR DE TOPÓGRAFO, descrito no Capítulo II deste Instrumento. O referido Cargo Público 
reger-se-á pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Bauru (Lei Municipal nº 1.574/71 e 
alterações posteriores), pelo Regime Jurídico Único do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal 
nº 3.373/91 e alterações posteriores), pelo Regime Disciplinar do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei 
Municipal nº 3.781/94 e alterações posteriores), pelo Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores 
da Secretaria Municipal da 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: 
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Alexandre Luis da Silva Felipe, Márcio Martins de Souza, Ana Lucia Sant´Ana Lopes, Prescila 
Glaucia Christianini Buzolin, Bruno Prado Guedes de Azevedo, e sob a coordenação de Mariana Félix 
Bueno Belone e Walquiria Colla de Abreu Bastos, sendo todos os membros nomeados pela Portaria nº 
1298/2018, 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 à 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 da 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, a(s) vaga(s), 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 de Bauru em 15 (quinze) de setembro de 2018.
8. A Descrição do Cargo consta no Anexo I deste Edital.
9. O Conteúdo Programático consta no Anexo II deste Edital.
10. A contratação será pelo Regime Estatutário.

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

Cargo Vaga
(s)

Escolaridade/
Pré-Requisito Vencimentos¹ Benefícios²

Jornada 
Básica de 
Trabalho

Valor 
Inscrição

Assistente em 
Construção Civil/
Infraestrutura – 
AUXILIAR DE 
TOPÓGRAFO

01
Conclusão 

Ensino 
Fundamental

R$ 1.058,64 R$ 451,00 40h/
semanais R$ 25,00

Notas: 
Vencimentos¹: Referência Salarial C1 / Grade dos Assistentes da Lei Municipal nº 5.975/10 e alterações 
posteriores e Lei Municipal nº 7.056/18.
Benefícios²: Vale Compra (R$ 451,00) – Lei Municipal nº 5.323/05 e alterações posteriores e Lei 
Municipal nº 7.056/18.
Vale transporte (Lei nº 4.214/97, Decreto nº 11.637/11 e Decreto 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, encontrando-se em pleno exercício de seus direitos civis e políticos;
f) possuir os requisitos necessários para exercer o cargo pleiteado, bem como os documentos comprobatórios 
da escolaridade/pré-requisitos constantes do Capítulo II (Diploma, Certificado ou Declaração de 
Conclusão do Ensino Fundamental devidamente registrado pelo órgão competente - MEC) 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 n° 5.805/09.
i) não ter sido demitido ou exonerado do serviço público federal, estadual ou municipal, em consequência 
de processo administrativo ou a bem do serviço público, bem como não ter sido demitido por justa causa de 
emprego público de autarquia, fundação, empresa pública, ou sociedade de economia mista, instituída por 
órgãos da administração federal, estadual ou municipal;
j) conhecer e estar de acordo com as Instruções do Concurso.
2. O ato de nomeação será tornado sem efeito quando o candidato:
a) não tomar posse dentro do prazo legal;
b) deixar de comprovar qualquer um dos requisitos especificados anteriormente;
c) tiver sido demitido a bem do serviço público ou por justa causa, em quaisquer das esferas da Administração 
Pública; 
d) apresentar declarações falsas.
3. A comprovação do preenchimento das condições necessárias à investidura no cargo será feita através da 
apresentação/entrega de seus documentos comprobatórios. 
4. O candidato nomeado que, na data da posse, não reunir todos os requisitos enumerados no Item 1 deste 
Capítulo perderá o direito à vaga, sem ter direito à restituição da Taxa de Inscrição ou de qualquer despesa 
decorrente de sua nomeação.

CAPÍTULO 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, no site www.bauru.sp.gov.br na ÁREA DE CONCURSOS das 0h (zero hora) do dia 20 
(vinte) de agosto de 2018 ate às 20h do dia 31 (trinta e um) de agosto de 2018, (horário de Brasília/DF), 
devendo o candidato adotar os seguintes procedimentos:
 2.1) Escolha do Cargo: Escolher o Cargo desejado em “Inscrições Abertas” e selecionar 
“Fazer Inscrição”.
 2.2) Cadastro: O candidato deverá efetuar seu acesso ao sistema (caso já possua usuário e 
senha cadastrados) ou cadastrar-se em “Cadastro do Candidato”, informando corretamente todos os dados 
solicitados, atentando-se para os dados OBRIGATÓRIOS.
2.3) Seleção do Cargo Desejado: Após preencher o cadastro, o candidato deverá optar pelo cargo para o 
qual pretende concorrer, sendo, no caso regulado pelo presente Edital: Assistente em Construção Civil/
Infraestrutura – AUXILIAR DE TOPÓGRAFO, 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$ 25,00 (vinte e cinco reais), importância esta 
referente à Taxa de Inscrição, não restituível sob qualquer hipótese, bem como do Pré-Comprovante de 
Inscrição.   
a) O Boleto Bancário impresso nos termos indicados no Item 2.5 poderá ser pago em qualquer 
agência bancária, até a data de seu vencimento. Não serão aceitos pagamentos em cheque, através de 
transferência, DOC, ordem de pagamento, condicionais e/ou extemporâneas ou por qualquer outra 
via que não a especificada neste Edital. Sendo verificado, a qualquer tempo, o recebimento de inscrição 
que não atenda a todos os requisitos fixados no presente Item, a mesma será cancelada. 
b) Não será aceito, como comprovante de pagamento de taxa de inscrição, comprovante de agendamento 
bancário ou extrato bancário.
c) O candidato que efetuar o pagamento do Boleto Bancário referente a outro concurso que não o 
do cargo previsto neste edital não poderá utilizá-lo para efetivar a inscrição neste concurso, sendo 
obrigado a novo pagamento.
2.6) Todos os candidatos inscritos poderão reimprimir seu boleto bancário, caso necessário, no máximo até 
as 19h59min do dia 31 (trinta e um) de agosto de 2018, quando este recurso será retirado do site, para 
pagamento neste mesmo dia, impreterivelmente.
2.7) Efetivação da Inscrição: O candidato deverá acompanhar (mediante login e senha de acesso) 
durante os 05 (cinco) dias úteis subsequentes ao pagamento do Boleto Bancário tratado no Item 2.5, 
na área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site www.bauru.sp.gov.br a efetivação de sua 
inscrição. A inscrição do candidato somente será válida após a sua Efetivação, nos termos indicados 
neste item. Caso não seja observada tal determinação, o candidato ficará impossibilitado de realizar 
a prova, não tendo direito a restituição dos valores recolhidos a título de Taxa de Inscrição.
a) O candidato deve imprimir o COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO (com status PAGO ou ISENTO) 
na área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site www.bauru.sp.gov.br após a efetivação e, 
para sua segurança, levar no dia da Prova.
b) Caso o candidato tenha efetuado o pagamento do Boleto Bancário nos termos indicados neste Capítulo 
e não tenha a confirmação de seu pagamento no site supracitado, este deverá entrar em contato com o 
Departamento de Recursos Humanos, pelos telefones (14) 3235-1081, (14) 3235-1076 ou (14) 3235-1207, 
das 08h às 12h e das 13h às 18h. 
Observações: a) Por se tratar de um sistema informatizado de concursos, o candidato deverá seguir todas 
as orientações deste, previstas neste Capítulo, bem como arquivar seu usuário e senha para possibilitar 
posteriores consultas e/ou outras inscrições em outros concursos desta Prefeitura.
b) A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por qualquer procedimento, efetuado pela internet, 
não recebido por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento 
das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência 
de dados.
3. O candidato deverá estar atento ao boleto que irá utilizar para pagamento de sua inscrição, pois caso 
efetue o pagamento de boleto referente à inscrição cancelada, o pagamento será inválido, impossibilitando 
sua participação no certame.
4. A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por inscrições não recebidas por quaisquer 
motivos de ordem técnica ou por procedimento indevido dos usuários ou de instituições bancárias. Assim, 
é recomendável que o candidato realize a sua inscrição e efetue o respectivo pagamento com a devida 
antecedência.
5. As alterações de nome, RG e data de nascimento, referentes a este concurso, deverão ser realizadas na 
área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site: www.bauru.sp.gov.br  até o último dia 
de inscrição. É de inteira responsabilidade do candidato o correto e completo preenchimento dos dados 
pessoais solicitados no ato da inscrição, dispondo do direito da Comissão Examinadora excluir do certame 
o candidato que não o fizer. 
6. As informações prestadas no cadastro/inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, dispondo 
a Comissão Examinadora do direito de excluir do certame aquele que NÃO preencher o cadastro/inscrição 
de forma completa e correta.

CAPÍTULO V – DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO:
1. De acordo com a Lei Municipal nº 6.871/16 e Lei Municipal nº 6.939/17, ficarão isentos do recolhimento 
da Taxa de Inscrição, os candidatos que comprovarem no mínimo 02 (duas) DOAÇÕES DE SANGUE, 
realizadas nos últimos 12 (doze) meses até o último dia do período de isenção da inscrição, em órgão 
oficial ou em entidade coletora de sangue credenciada pela União, pelo Estado ou pelo Município. 
2. A isenção, tratada no Item 1 deste Capítulo deverá ser expressamente requerida no ato da inscrição 
efetuada nos termos indicados no Capítulo 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 efetivar a Isenção da Taxa de Inscrição nos termos do presente Capítulo, os candidatos deverão 
apresentar no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Bauru, localizado na Praça 
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das Cerejeiras, nº 1-59, Vila Noemy, Bauru/SP, CEP: 17014-900, nos dias 20 (vinte), 21 (vinte e um) e 
22 (vinte e dois) de agosto de 2018, das 08h30min às 17h, documento hábil a comprovar no mínimo 
02 (duas) doações de sangue, realizadas nos últimos 12 (doze) meses até o último dia do período 
de isenção da inscrição, expedido por órgão oficial ou por entidade coletora de sangue credenciada 
pela União, pelo Estado ou pelo Município, obrigatoriamente com a cópia do Pré-comprovante de 
inscrição, devidamente impresso nos termos indicados no Capítulo IV. O PRÉ-COMPROVANTE DE 
INSCRIÇÃO encontra-se disponível na área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site 
www.bauru.sp.gov.br
5. Será aceito o seguinte documento para fins de concessão da Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição: 
Declaração firmada em papel timbrado do órgão oficial ou da entidade coletora de sangue credenciada 
pela União, pelo Estado ou pelo Município, contendo o nome completo e o número de identidade do 
doador, a data das 02 (duas) últimas doações, com assinatura, e carimbo do responsável do setor / 
área / departamento (cópia autenticada ou cópia simples acompanhada da via original).
6. Os candidatos que optarem pela apresentação de cópia do comprovante de doação de sangue nos termos 
indicados no Item 5 deste Capítulo, deverão apresentar no local e período designados no Item 4, a via 
original de seu comprovante de doação para que seja providenciada sua regular autenticação.
7. Será indeferido o Requerimento de Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição que estiver preenchido 
incorretamente, que for encaminhado por outro meio que não o estabelecido no Item 4 deste Capítulo e 
que não observar os requisitos elencados no Item 5, também deste Capítulo.
8. As decisões sobre deferimento/indeferimento de Isenção de Taxa de Inscrição serão publicadas no Diário 
Oficial de Bauru em 25 (vinte e cinco) de agosto de 2018.
9. Contra a decisão que indeferir a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição caberá recurso, devidamente 
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1° 
(primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br
10. O candidato beneficiado com a Isenção da Taxa de Inscrição terá sua inscrição efetivada nos termos do 
Capítulo IV, Item 2.7.
11. Os candidatos que tiverem a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição indeferida e desejarem efetivar 
sua inscrição, poderão fazê-lo mediante pagamento do Boleto Bancário, nos termos indicados no Capítulo 
IV.
11.1) O Boleto Bancário para os optantes “Doadores” será gerado com o valor integral da Inscrição, 
permitindo aos candidatos efetuarem o pagamento em caso de indeferimento da Isenção do pagamento 
da taxa de Inscrição pelos motivos expostos nos itens anteriores, observados o período de inscrição e os 
horários bancários de sua região.

CAPÍTULO VI – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA(S) PROVA(S): 
1. Condições Especiais para Prestação da Prova: Os candidatos com necessidades especiais temporárias 
ou permanentes, poderão  requerê-las, de forma justificada, no ato da inscrição, apresentando pedido 
detalhado das condições especiais de que necessita, como por exemplo: prova ampliada, auxílio para 
leitura da prova, sala de fácil acesso, utilização de aparelho (auditivo, medição de glicemia, etc...) ou outras 
condições as quais deverão estar claramente descritas no pedido.
1.1) A solicitação da Condição Especial para prestar a prova deverá vir acompanhada de Laudo Médico, 
expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses antes do término do período designado para as 
inscrições, no qual conste a Classificação Internacional de Doença – CID da doença que acomete o 
candidato, bem como a justificativa de necessidade da condição pleiteada pelo candidato. 
  1.1.1) A não observância, pelo candidato, de quaisquer das disposições deste Capítulo, implicará 
a perda do direito de atendimento da condição especial.
1.2) O laudo médico deverá ser enviado pelo correio com A.R. (Aviso de Recebimento) endereçado a 
Comissão Examinadora do referido concurso, para o Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura 
Municipal de Bauru, localizado na Praça das Cerejeiras, n° 1-59, Vila Noemy, Bauru/SP, CEP: 17014-900, 
no período de 20 (vinte) a 31 (trinta e um) de agosto de 2018.
1.3) O atendimento às condições especiais pleiteadas ficará sujeito à análise da razoabilidade do solicitado.
1.4) As decisões sobre o requerimento de condição especial para prestação da Prova, serão publicadas no 
Diário Oficial de Bauru em 15 (quinze) de setembro de 2018.
1.5) Contra a decisão que indeferir a solicitação de condição especial para prestação da prova caberá 
recurso, devidamente justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como 
termo inicial o 1° (primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível 
no site: www.bauru.sp.gov.br  

CAPÍTULO VII – DA CANDIDATA LACTANTE:
1. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova em sala reservada, além 
de informar na inscrição, deverá apresentar pessoalmente ou por e-mail, os seguintes documentos:
1.1) Pessoalmente: A candidata lactante deverá apresentar na Prefeitura Municipal de Bauru – Departamento 
de Recursos Humanos, localizado na Praça das Cerejeiras, nº 1-59, Vila Noemy, CEP: 17014-900 – Bauru/
SP, 2° andar, requerimento contendo seu nome completo, o número da Carteira de Identidade (RG), o 
número do CPF, a nomenclatura do cargo que pretende concorrer, bem como seu número de inscrição, 
acompanhado de cópia da Certidão de Nascimento da criança e do documento de identificação oficial com 
foto do acompanhante adulto,  das 08h às 12h e das 13h às 18h, no período de 20 (vinte) de agosto de 
2018 a 27 (vinte e sete) de setembro de 2018 e das 08h às 12h e das 13h às 16h, no dia 28 (vinte e oito) 
de setembro de 2018.
1.2) Por e-mail: A candidata lactante deverá encaminhar cópia digitalizada da certidão de nascimento da 
criança e o documento de identificação oficial com foto do acompanhante adulto, para o e-mail rh@bauru.
sp.gov.br até às 16h do dia 28 (vinte e oito) de setembro de 2018. A candidata deverá informar seu nome 
completo, o número de sua Carteira de Identidade (RG), o número do CPF, a nomenclatura do cargo que 
pretende concorrer, bem como seu número de inscrição. 
2. Caso a candidata não tenha informado a condição de lactante na inscrição, esta deve observar o 
estabelecido nos itens 1.1 e 1.2.
3. O acompanhante adulto ficará em sala reservada e será o responsável pela guarda da criança.  Este estará 
submetido a todas as normas constantes no Edital regulamentador do certame, inclusive no tocante ao uso 
de equipamentos eletrônicos e celulares.
4. A candidata que não levar 01 (um) acompanhante adulto não poderá permanecer com a criança no local 
de realização da prova.
5. No momento da amamentação, a candidata será acompanhada por um fiscal sem a presença do 

responsável pela criança e sem o material da prova.
6. Caso a criança ainda não tenha nascido até a data estabelecida no Item 1, a candidata deverá apresentar 
na data designada para realização da prova cópia da Certidão de Nascimento da criança, bem como o 
documento de identificação do acompanhante, que deverá ser apenas 01 (uma) pessoa. 
7. A Prefeitura Municipal de Bauru não disponibilizará, em hipótese alguma, acompanhante para guarda 
da criança.
8. Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata.

CAPÍTULO VIII – DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA:
1. As pessoas com deficiência que pretendem fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas no inciso 
VIII do artigo 37 da Constituição Federal, na Lei Federal nº 7.853/89, no Decreto Federal nº 3.298/99, na 
Lei Complementar Estadual nº 683/92 e alterações posteriores, no Decreto Estadual nº 60.449/14, na Lei 
Municipal nº 6.871/16 e na Lei Municipal nº 6.939/17, é assegurado o direito de inscrever-se para o cargo 
em Concurso Público, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência.
2. Em cumprimento a legislação Federal, Estadual e Municipal, ser-lhes-á reservado o percentual de 5% 
(cinco por cento) das vagas a serem preenchidas. 
3. As frações decorrentes do cálculo do percentual de que trata o caput desse artigo só serão arredondadas 
para o número inteiro subsequente quando maiores ou iguais a 05 (cinco).  
4. O candidato com deficiência, antes de inscrever-se no presente concurso deverá verificar se as atribuições 
do cargo são compatíveis com a sua deficiência. 
5. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no artigo 
4º do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, na Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça, e na 
Lei Brasileira de Inclusão (LBI)  nº 13.146/15 – Estatuto da Pessoa com Deficiência.
6. As pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no artigo 40 do Decreto 
Federal nº 3.298/99, participarão do concurso em igualdade de condições com os demais candidatos, no 
que se refere ao conteúdo da prova, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de 
aplicação da prova. 
7. O candidato com deficiência poderá requerer no ato da inscrição e na forma disciplinada pelo Capítulo 
VI deste Edital, condição especial, para o dia de realização da prova, indicando as suas necessidades, 
conforme previsto no artigo 40, parágrafos 1º e 2º, do Decreto Federal nº 3.298/99 e alterações.
8. O candidato deverá declarar no ato da inscrição tal condição, especificando-a no Formulário de 
Inscrição preenchido via internet nos termos indicados no Capítulo 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, carteira de identidade (RG), número do CPF, conforme 
modelo do Anexo III. 
a) O Laudo Médico para os fins acima indicados deverá constar expressamente que a deficiência se 
enquadra na previsão do artigo 4º e seus incisos do Decreto Federal nº 3.298/99 e alterações posteriores. 
9. Os benefícios previstos nos parágrafos 1º e 2º do artigo 40 do Decreto Federal nº 3.298/99, deverão ser 
requeridos conforme modelo do Anexo IV e tal Requerimento deverá ser enviado pelo correio com A.R. 
(Aviso de Recebimento) endereçado a Comissão Examinadora do referido concurso, para o Departamento 
de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Bauru, localizado na Praça das Cerejeiras, n° 1-59, Vila 
Noemy, Bauru/SP, CEP: 17014-900, no período de 20 (vinte) a 31 (trinta e um) de agosto de 2018.
10. Além do já determinado, o candidato com deficiência deverá declarar, quando da inscrição, se deseja 
concorrer às vagas reservadas aos candidatos com deficiência, no campo destinado para tal finalidade.
11. O candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme as instruções constantes neste 
Capítulo, não poderá impetrar recurso administrativo em favor de sua condição.
12. O candidato com deficiência, se classificado na forma estabelecida por este Edital, além de figurar na 
lista de classificação geral, terá seu nome constante da lista específica de deficientes. 
13. O candidato com deficiência aprovado no concurso regulado por este Edital, quando convocado, deverá, 
munido de documento de identidade original, submeter-se à avaliação a ser realizada pelos médicos 
oficiais do Município de Bauru, objetivando verificar se a deficiência declarada se enquadra na previsão do 
artigo 4º, do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, assim como se há compatibilidade ou não da 
deficiência com as atribuições do cargo a ser ocupado, nos termos dos artigos 37 e 43 da referida norma, 
observadas as seguintes disposições:
13.1) A avaliação de que trata este Item terá caráter terminativo.
13.2) Verificada a incompatibilidade entre a deficiência e as atribuições do cargo postulado, o candidato 
será eliminado do certame.
13.3) Será eliminado da lista de deficientes o candidato, cuja deficiência assinalada no Formulário de 
Inscrição não se fizer constatada na forma do artigo 4º e seus incisos do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas 
alterações, devendo o mesmo permanecer apenas na lista de classificação geral. 
14. As vagas reservadas que não forem providas por falta de candidatos com deficiência ou por reprovação 
no concurso ou na perícia médica, esgotada a listagem especial, serão preenchidas pelos demais candidatos 
com estrita observância à ordem classificatória.
15. A não observância, pelo candidato, de qualquer das disposições deste Capítulo, implicará a perda do 
direito a ser nomeado para as vagas reservadas aos candidatos com deficiência.
16. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para o Concurso Público regulado por este Edital 
e não será devolvido ao candidato.
17. Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de 
restrição funcional, licença por motivo de saúde ou aposentadoria por invalidez.
18. As decisões sobre o requerimento de inscrição como deficiente serão publicadas no Diário Oficial de 
Bauru em 15 (quinze) de setembro de 2018.
19. Contra a decisão que indeferir a solicitação de inscrição como deficiente caberá recurso, devidamente 
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1° 
(primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br 

CAPÍTULO IX – DA PROVA  E RESPECTIVA PONTUAÇÃO: 
1. O concurso regulado pelo presente Edital será na modalidade “Provas”, com caráter eliminatório e 
classificatório, com valores atribuídos, a seguir:
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Cargo Prova Nº 
Questões Peso Caráter Duração 

da Prova

Assistente em 
Construção Civil/
Inraestrutura – 
AUXILIAR DE 
TOPÓGRAFO

Prova 
Objetiva

Conhecimentos 
Específicos

15

100
Eliminatório e 
Classificatório 03 horas

Língua 
Portuguesa

08

Matemática 10

Legislação 07
2. O Concurso Público realizado para preenchimento do cargo de Assistente em Construção Civil/
Infraestrutura – AUXILIAR DE TOPÓGRAFO será composto por Prova Objetiva, nos termos abaixo 
descritos:
2.1) Prova Objetiva: de caráter eliminatório e classificatório, valendo 100 (cem) pontos, prevista para 
realizar-se no dia 30 (trinta) de setembro de 2018, será composta por 40 (quarenta) questões objetivas 
de múltipla escolha com 04 (quatro) alternativas cada uma, versando sobre os assuntos constantes no 
Conteúdo Programático do Anexo II, sendo considerada apenas 01 (uma) alternativa correta, e sua 
aplicação terá duração de 03 (três) horas, sendo aprovados os candidatos que obtiverem no mínimo 60% 
(sessenta por cento) de aproveitamento.

CAPÍTULO X – DA REALIZAÇÃO DA PROVA:
1. A data, local e horário para realização da Prova Objetiva serão publicados no Edital de Convocação no 
Diário Oficial de Bauru em 15 (quinze) de setembro de 2018.
2. Só será permitida a participação do candidato na Prova Objetiva, na respectiva data, local e horário 
constantes do Edital de Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru.
3. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações na imprensa oficial, não 
podendo alegar desconhecimento ou justificar sua ausência ou atraso na realização da Prova Objetiva.
4. O candidato deverá comparecer ao local designado para realização da Prova Objetiva, com antecedência 
mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para seu início, munido do seguinte documento 
original: Carteira de Identidade (RG) ou Carteira Expedida por Órgão de Classe que tenha força 
de documento de identificação ou Carteira de Trabalho ou qualquer outro documento com foto 
reconhecido por lei. Não serão aceitas cópias, ainda que autenticadas.
4.1) Por medida de segurança, o candidato deverá levar no dia da Prova o Comprovante de Inscrição. 
5. Os documentos deverão estar em perfeitas condições e com fotos atuais, de forma a permitirem 
com clareza a identificação do candidato.
6. O não comparecimento na Prova Objetiva, qualquer que seja o motivo, caracterizará a desistência 
do candidato e resultará na sua automática eliminação. Não será concedida, em nenhuma hipótese, uma 
segunda chamada de prova. 
6.1) Não serão considerados os casos de alterações psicológicas, patológicas e/ou fisiológicas temporárias 
de candidatos e não será dispensado tratamento diferenciado em função dessas alterações, não havendo a 
possibilidade de oferecer condição especial e segunda chamada de Prova. 
7. Ao adentrar a sala de aplicação, o candidato não poderá ausentar-se da mesma antes do início da prova. 
8. O candidato somente poderá ausentar-se da sala em que será aplicada a Prova Objetiva, após o início da 
mesma, para beber água ou ir ao banheiro, acompanhado de um fiscal.
9. Nos casos de necessidade de atendimento de urgência, o candidato poderá ausentar-se da sala e ser 
atendido nas dependências do local onde se realiza a prova sob acompanhamento de um fiscal. Ao final do 
atendimento, poderá retornar à sala, sem prorrogação do prazo para término da prova.
10. A inviolabilidade das provas será comprovada na sala de aplicação, no momento do rompimento do(s) 
lacre(s) e da(s) embalagem(ns) de provas, na presença de até 03 (três) testemunhas e mediante  assinatura 
de Ata de ocorrência/Termo de compromisso.
11. O horário de início da prova está previsto a partir das 09 horas, após os devidos esclarecimentos sobre 
sua aplicação.
12. O candidato somente poderá entregar a Prova Objetiva e o Cartão Resposta, depois de transcorrida 01 
(uma) hora do início da aplicação da mesma.
13. Será eliminado do certame o candidato que, durante a realização da Prova Objetiva, for surpreendido 
portando aparelhos eletrônicos, tais como bipe, walkman, agenda eletrônica, calculadora, notebook, 
netbook, palmtop, receptor, gravador, telefone celular, máquina fotográfica, protetor auricular, MP3, MP4, 
controle de alarme de carro, tablet, Ipad, Ipod, Iphone, etc., bem como relógio de qualquer espécie e óculos 
escuros. 
13.1. É reservado à Coordenação do Concurso, caso julgue necessário, o direito de utilizar detector de 
metais, durante a aplicação da(s) prova(s). Caso o candidato seja flagrado pelo detector de metal portando 
qualquer tipo de aparelho eletrônico, será excluído do concurso.
13.2. Durante a realização de qualquer prova deste Concurso Público não será permitida a utilização de 
qualquer tipo de aparelho que realize a gravação de imagem, de som, ou de imagem e som pelo candidato, 
pelos seus familiares ou por quaisquer outros estranhos ao Concurso Público. Caso haja qualquer 
necessidade de realização de uma ou mais modalidades de gravação aqui citada, com vistas à produção 
do conhecimento a ser avaliado pela Comissão Examinadora do Concurso Público, caberá à Prefeitura 
Municipal de Bauru e, somente a ela, a realização, o uso e a guarda de todo e qualquer material produzido.
14. Os candidatos não poderão adentrar a sala de prova utilizando quaisquer acessórios de chapelaria, tais 
como chapéu, boné, gorro, lenços, etc., exceto quando em tratamento de saúde, mediante apresentação de 
laudo médico no dia da realização da Prova Objetiva.
15. Ao ingressar na sala para realização da prova, os candidatos deverão lacrar todos os seus pertences em 
embalagem plástica fornecida pela organização deste Concurso Público, desligando todos os equipamentos 
eletrônicos (celulares, relógio de qualquer espécie) uma vez que, se os mesmos emitirem qualquer tipo de 
sinal sonoro, o candidato será excluído do certame. 
16. Caso o candidato seja flagrado com algum pertence sem lacre poderá ser eliminado do certame.
17. A embalagem plástica, contendo os objetos pessoais, deverá permanecer durante todo o concurso 
debaixo da carteira.
  17.1) O candidato que não atender tal determinação poderá ser eliminado do certame.  
  17.2) Sugere-se aos candidatos, antes de lacrar seus pertences que verifiquem se estão portando 
todos os itens necessários à execução da prova (óculos de grau (exceto óculos escuro), caneta esferográfica 
de material transparente e documento de identificação). 

  17.3) Após o início da Prova Objetiva não será permitido o rompimento do lacre.
  17.4) A embalagem plástica tratada no Item 15 só poderá ser violada após a saída do candidato 
do local estabelecido para realização da prova.

CAPÍTULO XI – DO JULGAMENTO DA PROVA E DA SUA CLASSIFICAÇÃO:
1. A 1ª Fase - Prova Objetiva aplicada aos candidatos ao cargo de Assistente em Construção Civil/
Insfraestrutura – AUXILIAR DE TOPÓGRAFO, terá caráter eliminatório e classificatório, atribuindo-
se 2,50 (dois pontos e cinquenta centésimos) a cada questão correta. Será considerado aprovado aquele 
que obtiver, no mínimo, 60% (sessenta por cento) de aproveitamento.
2. As questões da Prova Objetiva serão respondidas em um Cartão Resposta personalizado, que 
constará os dados do candidato. 
3. Não será computada questão com emenda ou rasura, ainda que legível, nem questão não respondida ou 
que contenha mais de uma resposta, mesmo que uma delas esteja correta.
4. Os candidatos que fizerem algum tipo de rasura ou não preencherem corretamente o Cartão Resposta, 
com caneta esferográfica de tinta azul ou preta fabricada em material transparente de acordo com as 
instruções constantes na Folha de Rosto da Prova Objetiva e com as informações transmitidas pelos fiscais 
de sala, terão sua prova anulada.
5. Os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente no Cartão Resposta serão de inteira 
responsabilidade do candidato, portanto não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado 
às respostas ou à assinatura, pois qualquer marca poderá ser lida pela leitora óptica, prejudicando o 
desempenho do candidato.
6. O Cartão Resposta será o único documento válido para correção e NÃO será substituído em hipótese 
alguma, salvo se detectado erro ocasionado pela Coordenação do Concurso.
7. O candidato é responsável pela conferência de seus dados pessoais registrados no Cartão Resposta, tais 
como nome, número de inscrição e Cadastro de Pessoa Física (CPF).
8. A Prova Objetiva será corrigida por meio de leitura óptica, não sendo prevista a correção manual.
9. Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do certame o candidato que, durante a 
realização da prova: 
9.1) for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a execução da prova; 
9.2) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas e/ou com 
os demais candidatos;
9.3) recusar-se, por qualquer motivo, a devolver o caderno de prova ou gabarito, quando solicitado;
9.4) descumprir as instruções contidas no caderno de prova.
10. O resultado da  Prova Objetiva será publicado oportunamente no Diário Oficial de Bauru.
11. Da divulgação do Resultado constarão apenas os candidatos aprovados para o cargo tratado neste edital.
12. 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.
13. Em caso de empate na nota final do concurso, terá preferência o candidato que, na seguinte ordem: 
a) tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, até o último dia de inscrição neste concurso, conforme 
prescrito pelo artigo 27, parágrafo único, da Lei nº 10.741/03 (Estatuto do Idoso);
b) comprovar ter realizado 90 (noventa) horas de serviços voluntários nos doze meses imediatamente 
antecedentes a data do último dia de inscrição (Art. 1º e 2º da Lei Municipal nº 7.083/2018)
b1) O candidato deverá informar a realização do serviço voluntário no ato de sua inscrição e, para fins 
de validação, enviar o comprovante do curso de capacitação e a declaração do trabalho voluntário em até 
30 dias corridos a contar do último dia de inscrição. Tais documentos deverão ser enviados pelo correio 
com A.R. (Aviso de Recebimento) endereçados a Comissão Examinadora do referido concurso, para o 
Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Bauru, localizado na Praça das Cerejeiras, 
n° 1-59, Vila Noemy, Bauru/SP, CEP: 17014-900 (Art. 3º da Lei Municipal nº 7.083/2018).
b2) Caso o candidato não comprove documentalmente ter exercido o voluntariado, conforme previsto no 
item b1) deste capítulo, desde que tenha declarado essa condição (no ato da inscrição), não terá direito a 
este critério de desempate neste Concurso Público;
c) obtiver maior número de acertos nas questões de Conhecimentos Específicos da Prova Objetiva; 
d) obtiver maior número de acertos nas questões de Matemática da Prova Objetiva; 
e) obtiver maior número de acertos nas questões de Língua Portuguesa da Prova Objetiva; 
f) obtiver maior número de acertos nas questões de Legislação da Prova Objetiva;
g) tiver maior idade entre os candidatos.

CAPÍTULO XII – DOS RECURSOS:
1. Sob pena de não conhecimento, os recursos referentes a qualquer ato público do concurso regulado por 
este edital deverão ser endereçados à Comissão Examinadora e interpostos no prazo de até 05 (cinco) 
dias úteis após a ocorrência do evento que lhes der causa, tendo como termo inicial o 1º (primeiro) dia 
útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru e no site www.bauru.sp.gov.br de acordo com 
o modelo do Anexo V.
1.1) O Candidato Recorrente deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito, restando explícito o seu 
requerimento (exemplos: anulação, alteração de gabarito, etc.). 
2. Admitir-se-á um único recurso por candidato para cada ato público deste concurso, devidamente 
fundamentado, sendo desconsiderados recursos de igual teor e pedidos genéricos.
3. Os recursos deverão ser entregues pelo candidato ou por seu procurador, em 02 (duas) vias (original e 
cópia), no Expediente da Secretaria Municipal da Administração localizado na Praça das Cerejeiras, n° 
1-59, Vila Noemy, Bauru/SP, no horário das 8h às 12h e das 13h30min. às 18h. Não serão aceitos recursos 
interpostos por fax-símile, telegrama, internet ou por qualquer outro meio que não esteja especificado neste 
Edital.
4. Somente serão apreciados recursos interpostos dentro do prazo indicado no Item 1 deste Capítulo.
5. São requisitos necessários à admissibilidade dos Recursos Administrativos interpostos em face do 
Concurso Público regulado pelo presente edital:
a) endereçamento à Comissão Examinadora do certame;
b) indicação do cargo para o qual concorreu o Candidato Recorrente;
c) indicação da numeração do Edital regulamentador do Concurso Público do qual o Candidato Recorrente 
participou e deseja esclarecimentos;
d) qualificação completa do Candidato Recorrente (nome completo, RG, CPF, endereço residencial e 
telefone(s) para contato);
e) indicação de seu número de inscrição;
f) estar devidamente assinado pelo Candidato Recorrente.
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6. As decisões dos recursos serão publicadas no Diário Oficial de Bauru.
7. O gabarito publicado poderá ser alterado em função dos recursos interpostos e a prova será corrigida de 
acordo com o gabarito final divulgado após decisão de tais recursos. 
8. Os pontos relativos às questões eventualmente anuladas serão atribuídos a todos os candidatos constantes 
na lista de presença assinada na data em que for aplicada a prova.
9. Em caso de republicação de gabarito, caberá Recurso Administrativo apenas das questões eventualmente 
alteradas, observando-se o prazo preconizado pelo Item 1 deste Capítulo.
10. Não caberá interposição de Recurso requerendo a reconsideração de Recurso Indeferido interposto 
anteriormente. 
11. Serão preliminarmente indeferidos os recursos:
 a) cujo teor desrespeite a Comissão Examinadora;
 b) que esteja em desacordo com as especificações contidas neste Capítulo;
 c) sem fundamentação ou com fundamentação inconsistente ou incoerente;
 d) que não esteja explícito o requerimento do Candidato Recorrente.
12. Os recursos interpostos que não preencherem os requisitos necessários à sua admissibilidade nos termos 
preconizados neste Capítulo serão recebidos como Direito de Petição, conforme prescrito pela Constituição 
Federal de 1988.
13. A Comissão Examinadora e a Prefeitura Municipal de Bauru constituem última instância para os 
recursos, sendo soberanas em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.
14. Após a publicação do gabarito, a prova será disponibilizada no site da Prefeitura Municipal de Bauru 
www.bauru.sp.gov.br. 
15. Após efetuadas as correções, o Cartão Resposta do candidato será disponibilizado no site da Prefeitura 
Municipal de Bauru www.bauru.sp.gov.br na área de  CONCURSO/PORTAL DO CANDIDATO, 
podendo este ser visualizado até a publicação da Homologação do Concurso Público tratado neste edital, 
nos termos prescritos no Capítulo 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 de Bauru.

CAPÍTULO XIV – DO PROVIMENTO DO CARGO:
1. O provimento do cargo obedecerá à ordem de classificação.
2. A nomeação será feita no Diário Oficial de Bauru, que estabelecerá data, local e horário para apresentação 
do candidato aprovado.
3. Perderá os direitos decorrentes do concurso o candidato que:
a) não comparecer no prazo disciplinado por lei para a posse (artigo 40 da Lei Municipal nº 1.574/71);
b) não aceitar as condições estabelecidas para exercício do cargo, pela Prefeitura Municipal de Bauru;
c) recusar a nomeação (será excluído da lista de candidatos aprovados, sendo o fato formalizado em Termo 
de Desistência);
d) não comprovar a escolaridade/pré-requisitos estabelecidos no presente Edital;
e) for considerado inapto pela Perícia Médica para as atribuições do cargo para o qual concorreu. 
4. O candidato, após sua nomeação no Diário Oficial de Bauru, terá para posse prazo de 30 (trinta) dias, 
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 
ou Certidão de Casamento ou Escritura Pública de União Estável atualizada;
b) a apresentação da Carteira de Identidade (RG) expedida no estado em que residir na data da nomeação;
c) 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, com firma reconhecida; 
f) a apresentação de Termo de Responsabilidade, declarando não ter sido demitido(a) ou exonerado(a) do 
serviço público municipal, estadual ou federal, com firma reconhecida;
g) apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS; 
h) apresentação de inscrição no Programa de Integração Social (PIS) e/ou no Programa de Formação do 
Patrimônio do Servidor Público (PASEP);
i) a prova de quitação com as obrigações eleitorais, mediante apresentação do Título Eleitoral acompanhado 
do comprovante de votação na última eleição;
j) quando do sexo masculino, a prova de quitação com as obrigações militares, mediante apresentação do 
Certificado de Reservista ou Carta Patente; 
k) a apresentação dos documentos que comprovem a escolaridade/pré-requisitos exigidos para investidura 
no cargo, bem como de outros documentos julgados necessários (conforme indicado no Capítulo III, Item 
f deste edital);
l) a comprovação de registro no Conselho Regional da categoria, acompanhada do comprovante de 
regularidade de pagamento da respectiva anuidade, quando existente; 
m) a comprovação de não registrar antecedentes criminais, mediante apresentação de:
m.1) certidão negativa dos distribuidores criminais dos lugares em que tenha residido nos últimos 05 
(cinco) anos, da Justiça Federal e Estadual, devendo esta(s) ter(em) sido expedida(s) nos últimos 180 (cento 
e oitenta) dias.
m.2) certidão negativa de antecedentes criminais da Polícia Federal e da Polícia dos Estados onde tenha 
residido nos últimos 05 (cinco) anos, devendo estas terem sido expedidas no máximo há 90 (noventa) dias. 
n) à avaliação psicológica, para avaliação de sua saúde mental;
o) à perícia médica, para avaliação de sua saúde física e mental, de caráter eliminatório.
6. Para posse é vedada:
a) a acumulação de aposentadoria e cargo de um mesmo regime próprio de previdência ou regimes próprios 
distintos, salvo aqueles com previsão legal expressa no art.40, inciso 6º da Constituição Federal vigente.
b) a acumulação remunerada de cargos públicos exceto aquelas previstas no art. 37, inciso XVI, alíneas a, 
b e c da Constituição Federal vigente e Súmula 246.
c) qualquer acumulação remunerada de cargos havendo incompatibilidade de horário.
7. De acordo com a Lei Municipal nº 6.525/2014, o candidato que tiver o interesse em ser tratado pelo nome 

social, deve requerer no ato da posse.
8. Para posse somente serão aceitos documentos originais ou fotocópias autenticadas. 

CAPÍTULO XV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
1. A inexatidão das afirmativas, irregularidades de documentos ou outras ocorrências constatadas no 
decorrer do processo, ainda que verificadas posteriormente a aplicação das provas, acarretarão a perda dos 
direitos decorrentes do Concurso Público.
2. A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes 
de:
a) endereço não atualizado;
b) endereço de difícil acesso;
c) correspondência devolvida pela ECT por razões diversas de fornecimento e/ou endereço errado do 
candidato;
d) correspondência recebida por terceiros.
3. Toda a menção a horário neste Edital e em outros atos dele decorrentes terá como referência o horário 
oficial de Brasília – DF.
4. Motivarão a eliminação do candidato do Concurso Público, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, a 
burla ou a tentativa de burla a quaisquer das normas definidas neste Edital ou a outras relativas ao Concurso 
Público, aos comunicados, às instruções ao candidato ou às instruções constantes da prova.
5. O prazo de validade do presente Concurso Público será de 02 (dois) anos, a contar da data de sua 
Homologação, podendo ser prorrogado por igual período, de acordo com a necessidade da Administração 
Pública.
6. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar as publicações de todos os atos, editais 
e comunicados referentes a este concurso, devendo ainda manter atualizado seu endereço para 
correspondência e demais dados, no cadastro efetuado pelo mesmo, na área de CONCURSOS/PORTAL 
DO CANDIDATO do site: www.bauru.sp.gov.br, inclusive após divulgação do resultado final.
7. Os atos relativos ao Concurso Público serão publicados no Diário Oficial de Bauru que estará disponível 
na Internet pelo endereço www.bauru.sp.gov.br e no endereço www.bauru.sp.gov.br/concursos não se 
aceitando justificativas para o desconhecimento dos prazos neles assinalados.
8. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria nº 1298/2018.

ANEXO I
DESCRIÇÃO DO CARGO

ASSISTENTE EM CONSTRUÇÃO CIVIL/INFRAESTRUTURA – AUXILIAR DE TOPÓGRAFO
Auxiliar em levantamentos planimétricos e altimétricos. Posicionar e manejar os instrumentos, conforme 
necessidade do topógrafo. Realizar medições dos terrenos, construções, etc. Auxiliar nos mapeamentos 
e demarcações. Auxiliar nos levantamentos das ruas, terrenos, estradas municipais, rios, açudes, etc. 
Procurar nos arquivos mapas e documentos diversos. Anotar as medidas, ditadas pelo topógrafo ou obtidas 
através da leitura dos instrumentos. Auxiliar o topógrafo na confecção de relatórios, laudos, etc. Bater 
estacas e piquetes. Cortar a vegetação e limpar o terreno no local onde será realizada a medição. Notificar 
o topógrafo em caso de irregularidades. Solicitar consertos e reparos dos instrumentos utilizados. Limpar 
os instrumentos, quando necessário. Solicitar a compra ou confecção de piquetes, estacas, marcos, etc. 
Providenciar os equipamentos necessários para a execução dos serviços. Eventualmente auxilia em outras 
atividades afins.

ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Programa
1. Conceitos fundamentais de topografia. 
2. Definições dos termos fundamentais de topografia.
3. Tipos ângulos.
4. Escalas.
5. Levantamentos topográficos planialtimétricos.
6. Nivelamentos topográficos.
7. Equipamentos utilizados em topografia.
8. Noções de segurança do trabalho para atividades relacionadas com a execução do serviço de auxiliar de 
topografia.

LÍNGUA PORTUGUESA
Programa
1. Compreensão/Interpretação de textos.
2. Emprego de Vocabulário.
3. Acentuação gráfica e Ortografia – de acordo com o Novo Acordo Ortográfico.
4. Morfologia (classes de palavras) substantivo,adjetivo,artigo,pronome,verbo,advérbio,preposição,conju
nção,interjeição e numeral.
5. Estudo da frase, oração e período simples. Termos essenciais da oração: Sujeito e Predicado. Termos 
integrantes: Objeto direto, Objeto indireto, Complemento Nominal e Agente da passiva Termos acessórios: 
Adjunto adnominal, Adjunto adverbial, Aposto. Vocativo. Concordância Verbal e Nominal.
6. Usos dos sinais de pontuação.
7. Denotação e Conotação: as figuras de linguagem

MATEMÁTICA
1. Conjunto de números: naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais. Operações, expressões numéricas, 
resolução de problemas, raiz quadrada. Frações e Números decimais. Mínimo Múltiplo Comum e Máximo 
Divisor Comum.
2. Sistema de Medidas: comprimento, superfície, massa, capacidade, tempo e volume. 
3. Porcentagem. Problemas de aplicação: Juros Simples e Juros Compostos.
4. Grandezas proporcionais. Razão e Proporção. Regra de três simples e composta.
5. Função polinomial do 1º e 2º graus. Equações: 1º. Grau e 2º graus. Inequações.
6. Expressões Algébricas. Fração Algébrica.
7. Geometria: Ângulos e Polígonos. Cálculo do perímetro e área das figuras planas regulares. Cálculo do 
volume.
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8. Trigonometria.
9. Resolução de situações-problemas. Problemas de raciocínio-lógico.
10. Tratamento da informação:  Médias aritméticas simples e ponderada.
 
LEGISLAÇÃO  
1. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (Título III - da Organização do Estado, Capítulo 
IV - Dos Municípios [artigos 29 a 31] e Capítulo VII - Da Administração Pública, Seções I e II [artigos 37 
a 41]).
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
2. Lei Orgânica Municipal. 
Disponível em: https://www.bauru.sp.leg.br/legislacao/lei-organica-municipal/leiorganicaemenda.pdf
3. Lei Municipal nº 3.601, de 27 de julho de 1993 – Estrutura Organizacional da Prefeitura Municipal de 
Bauru.
Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/leis/lei3601.pdf
4. Lei Municipal nº 5.804, de 10 de novembro de 2009 – Regula Atos e Processos Administrativos no 
Âmbito da Administração Pública Municipal.
Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/leis/lei5804.pdf
5. Lei Municipal nº 1.574, de 1º de janeiro de 1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 
Bauru.
Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos/arquivos_site/sec_administracao/lei_1574-71_
estatuto.pdf
6. Lei Municipal nº 3.781, de 21 de outubro de 1994 – Dispõe sobre o Direito de Petição e sobre o Regime 
Disciplinar do Servidor Público Municipal de Bauru.
Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos/sist_juridico/documentos/leis/lei3781.pdf
7. Lei Municipal nº 4.830, de 17 de maio de 2002 – Dispõe sobe a Fundação de Previdência dos Servidores 
Públicos Municipais de Bauru - FUNPREV.
Disponível em: http://www.funprevbauru.sp.gov.br/funprev_v2/pdf/Lei%20n_%204830-02.pdf
8. Lei Municipal nº 5.975, de 01 de outubro de 2010 – Dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Salário 
– PCCS; sobre o reenquadramento, sobre a reconfiguração das carreiras, sobre a instituição de jornadas 
especiais, sobre a criação de nova grade salarial para os cargos efetivos e em comissão, sobre a extinção de 
adicionais, produtividades e gratificações dos servidores públicos municipais, exceto os cargos específicos 
da área de saúde e de educação. 
Disponível em: http://intranet.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/leis/lei5975.pdf 

 ANEXO III
RELATÓRIO MÉDICO SOBRE PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS

Atesto que o(a) Sr(a)(ta) ______________________________________________, portador(a) do 
número de RG _____________________ e do CPF ________________________, inscrito sob o número 
_________________no concurso público para o cargo de ________________________________é pessoa 
com deficiência, segundo o conceito e critérios expressos no artigo 4º, do Decreto nº. 3298, de 20.12.1999, 
com redação dada pelo artigo 70, do Decreto nº. 5296, de 02.12.2004, da espécie (física, auditiva, visual, 
mental ou múltipla) ____________________. 
Descrição da Deficiência: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Código CID-10:______________. 
- Deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando 
o comprometimento da função física (exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades 
para o desempenho de funções), apresentando-se sob a forma de: 
1.    paraplegia 
2.    paraparesia 
3.    monoplegia 
4. monoparesia 
5. tetraplegia  
6. tetraparesia 
7. triplegia 
8. triparesia 
9. hemiplegia 
10. hemiparesia 
11. ostomia 
12. amputação ou ausência de membro 
13. paralisia cerebral 
14. nanismo 
15. membros com deformidade congênita ou adquirida
- Deficiência Auditiva (anexar exame audiométrico): perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um 
decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz; 
- Deficiência Visual (anexar exame oftalmológico): 
1. cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica. 
2. a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica. 
3. os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 
60° .
4. ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores. 
5. visão monocular (Súmula n. 377, do STJ)
- Deficiência Mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação 
antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como: 
1. comunicação 
2. cuidado pessoal 
3. habilidades sociais 
4. utilização dos recursos da comunidade 
5. saúde e segurança 
6. habilidades acadêmicas 

7. lazer 
8. trabalho 
- Deficiência Múltipla: associação de duas ou mais deficiências; 
- Reabilitação pela Previdência Social (anexar declaração do INSS). 
Local e Data: __________________________
Nome completo do médico/CRM:___________
Endereço para contato:_________________
Telefone para contato:_________________
Assinatura e carimbo do médico:__________

ANEXO IV
MODELO DE REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES 

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

Bauru/SP, _____ de __________ de 2018.
__________ (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 2018.
__________ (Assinatura do Candidato)__________

(Nome Completo do Candidato)
(Telefones para Contato)

ANEXO VI
CRONOGRAMA

Datas Eventos
26/07/2018 1ª Publicação - Edital de Abertura de inscrições
07/08/2018 2ª Publicação - Edital de Abertura de inscrições 
18/08/2018 3ª Publicação - Edital de Abertura de inscrições 
20/08/2018 Abertura das Inscrições
31/08/2018 Encerramento das Inscrições

20, 21 e 22/08/2018 Período para Requerimento da Isenção da Taxa de Inscrição

25/08/2018 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento de Isenção de Taxa 
de Inscrição

20 a 31/08/2018 Período para Solicitar Condição Especial para Realizar a Prova e Vaga de 
Deficiente

20/08/2018 a 28/09/2018 Período para Solicitar Condição Especial para Lactante

15/09/2018 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento para Condição 
Especial e Vaga de Deficiente

15/09/2018 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva 
20/09/2018 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva 
25/09/2018 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva 
30/09/2018 Previsão da Realização Prova Objetiva 
02/10/2018 Previsão de Divulgação do Gabarito
27/10/2018 Previsão de Classificação Final
10/11/2018 Previsão de Homologação

Bauru/SP, 26 de julho de 2018.
 DAVID JOSÉ FRANÇOSO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

EDITAL Nº 12/2018
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 MEIO AMBIENTE – 
BIÓLOGO, descrito no Capítulo II deste Instrumento. O referido Cargo Público reger-se-á pelo Estatuto 
dos Servidores Públicos do Município de Bauru (Lei Municipal nº 1.574/71 e alterações posteriores), pelo 
Regime Jurídico Único do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.373/91 e alterações 
posteriores), pelo Regime Disciplinar do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.781/94 
e alterações posteriores), pelo Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores da Secretaria 
Municipal da Administração (Lei Municipal nº 5.975/10 e alterações posteriores) e demais disposições 
legais aplicáveis aos Servidores Públicos Municipais.
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INSTRUÇÕES ESPECIAIS

CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
1. O Concurso Público realizar-se-á sob a responsabilidade da Comissão Examinadora, composta por: Sonia 
Silveira Ruiz, Jandira Liria Biscalquini Talamoni, Andrea Belli Floriano, Bruno Prado Guedes de 
Azevedo e sob a coordenação de Sandra Marquezi Pirola Bezerra e Mônica Cristina Pereira Santana, 
sendo todos os membros nomeados pela Portaria nº 1299/2018, 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 à 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 da 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, a(s) vaga(s), a escolaridade/pré-requisito e os vencimentos estão estabelecidos no Capítulo II 
deste Edital.
7. A data, o local e horário de realização da 1ª Fase - Prova Objetiva serão divulgados no Edital de 
Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru em 15 (quinze) de setembro de 2018.
8. A data, local e horário de realização da 2ª Fase – Entrega de Títulos serão divulgados no Edital de 
Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru em 27 (vinte e sete) de outubro de 2018.
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-Requisito Vencimentos¹ Benefícios²

Jornada 
Básica de 
Trabalho

Valor 
Inscrição

Especialista em 
Meio Ambiente – 

BIÓLOGO
01

Conclusão 
do Ensino 

Superior em 
Biologia e 

Registro no 
Conselho 

Regional de 
Biologia

 (CRBIO)

R$ 2.789,29 R$ 451,00 40 horas / 
semanais R$ 60,00

Notas: 
Vencimento¹: Referência Salarial C1 / Grade dos Especialistas, da Lei Municipal n° 5.975/10 e alterações 
posteriores.
Lei Municipal nº 7.056/2018.
Benefícios²: Vale Compra (R$ 451,00) – Lei Municipal nº 5.323/05 e alterações posteriores e Lei Municipal 
nº 7.056/18.
Vale transporte (Lei nº 4.214/97, Decreto nº 11.637/11 e Decreto 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, encontrando-se em pleno exercício de seus direitos civis e políticos;
f) possuir os requisitos necessários para exercer o cargo pleiteado, bem como os documentos comprobatórios 
da escolaridade/pré-requisitos constantes do Capítulo II (Diploma, Certificado ou Declaração de Conclusão 
do Ensino Superior em Biologia, devidamente registrado pelo órgão competente – MEC e Registro no 
Conselho Regional de Biologia – CRBIO, 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 nº 5.805/09.
i) não ter sido demitido ou exonerado do serviço público federal, estadual ou municipal, em consequência 
de processo administrativo ou a bem do serviço público, bem como não ter sido demitido por justa causa de 
emprego público de autarquia, fundação, empresa pública, ou sociedade de economia mista, instituída por 
órgãos da administração federal, estadual ou municipal;
j) conhecer e estar de acordo com as Instruções do Concurso.
2. O ato de nomeação será tornado sem efeito quando o candidato:

a) não tomar posse dentro do prazo legal;
b) deixar de comprovar qualquer um dos requisitos especificados anteriormente;
c) tiver sido demitido a bem do serviço público ou por justa causa, em quaisquer das esferas da Administração 
Pública; 
d) apresentar declarações falsas.
3. A comprovação do preenchimento das condições necessárias à investidura no cargo será feita através da 
apresentação/entrega de seus documentos comprobatórios. 
4. O candidato nomeado que, na data da posse, não reunir todos os requisitos enumerados no Item 1 deste 
Capítulo perderá o direito à vaga, sem ter direito à restituição da Taxa de Inscrição ou de qualquer despesa 
decorrente de sua nomeação.

CAPÍTULO 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, no site www.bauru.sp.gov.br na ÁREA DE CONCURSOS das 0h (zero hora) do dia 20 
(vinte) de agosto de 2018 ate às 20h do dia 31 (trinta e um) de agosto de 2018, (horário de Brasília/DF), 
devendo o candidato adotar os seguintes procedimentos:
 2.1) Escolha do Cargo: Escolher o Cargo desejado em “Inscrições Abertas” e selecionar 
“Fazer Inscrição”.
 2.2) Cadastro: O candidato deverá efetuar seu acesso ao sistema (caso já possua usuário e 
senha cadastrados) ou cadastrar-se em “Cadastro do Candidato”, informando corretamente todos os dados 
solicitados, atentando-se para os dados OBRIGATÓRIOS.
2.3) Seleção do Cargo Desejado: Após preencher o cadastro, o candidato deverá optar pelo cargo para o 
qual pretende concorrer, sendo, no caso regulado pelo presente Edital: Especialista em Meio Ambiente – 
BIÓLOGO, 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$ 60,00 (sessenta reais), importância esta 
referente à Taxa de Inscrição, não restituível sob qualquer hipótese, bem como do Pré-Comprovante de 
Inscrição.   
a) O Boleto Bancário impresso nos termos indicados no Item 2.5 poderá ser pago em qualquer 
agência bancária, até a data de seu vencimento. Não serão aceitos pagamentos em cheque, através de 
transferência, DOC, ordem de pagamento, condicionais e/ou extemporâneas ou por qualquer outra 
via que não a especificada neste Edital. Sendo verificado, a qualquer tempo, o recebimento de inscrição 
que não atenda a todos os requisitos fixados no presente Item, a mesma será cancelada. 
b) Não será aceito, como comprovante de pagamento de taxa de inscrição, comprovante de agendamento 
bancário ou extrato bancário.
c) O candidato que efetuar o pagamento do Boleto Bancário referente a outro concurso que não o 
do cargo previsto neste edital não poderá utilizá-lo para efetivar a inscrição neste concurso, sendo 
obrigado a novo pagamento.
2.6) Todos os candidatos inscritos poderão reimprimir seu boleto bancário, caso necessário, no máximo até 
as 19h59min do dia 31 (trinta e um) de agosto de 2018, quando este recurso será retirado do site, para 
pagamento neste mesmo dia, impreterivelmente.
2.7) Efetivação da Inscrição: O candidato deverá acompanhar (mediante login e senha de acesso) 
durante os 05 (cinco) dias úteis subsequentes ao pagamento do Boleto Bancário tratado no Item 2.5, 
na área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site www.bauru.sp.gov.br a efetivação de sua 
inscrição. A inscrição do candidato somente será válida após a sua Efetivação, nos termos indicados 
neste item. Caso não seja observada tal determinação, o candidato ficará impossibilitado de realizar 
a prova, não tendo direito a restituição dos valores recolhidos a título de Taxa de Inscrição.
a) O candidato deve imprimir o COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO (com status PAGO ou ISENTO) 
na área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site www.bauru.sp.gov.br após a efetivação e, 
para sua segurança, levar no dia da Prova.
b) Caso o candidato tenha efetuado o pagamento do Boleto Bancário nos termos indicados neste Capítulo 
e não tenha a confirmação de seu pagamento no site supracitado, este deverá entrar em contato com o 
Departamento de Recursos Humanos, pelos telefones (14) 3235-1081, (14) 3235-1076 ou (14) 3235-1207, 
das 08h às 12h e das 13h às 18h. 
Observações: a) Por se tratar de um sistema informatizado de concursos, o candidato deverá seguir todas 
as orientações deste, previstas neste Capítulo, bem como arquivar seu usuário e senha para possibilitar 
posteriores consultas e/ou outras inscrições em outros concursos desta Prefeitura.
b) A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por qualquer procedimento, efetuado pela internet, 
não recebido por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento 
das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência 
de dados.
3. O candidato deverá estar atento ao boleto que irá utilizar para pagamento de sua inscrição, pois caso 
efetue o pagamento de boleto referente à inscrição cancelada, o pagamento será inválido, impossibilitando 
sua participação no certame.
4. A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por inscrições não recebidas por quaisquer 
motivos de ordem técnica ou por procedimento indevido dos usuários ou de instituições bancárias. Assim, 
é recomendável que o candidato realize a sua inscrição e efetue o respectivo pagamento com a devida 
antecedência.
5. As alterações de nome, RG e data de nascimento, referentes a este concurso, deverão ser realizadas na 
área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site: www.bauru.sp.gov.br  até o último dia 
de inscrição. É de inteira responsabilidade do candidato o correto e completo preenchimento dos dados 
pessoais solicitados no ato da inscrição, dispondo do direito da Comissão Examinadora excluir do certame 
o candidato que não o fizer. 
6. As informações prestadas no cadastro/inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, dispondo 
a Comissão Examinadora do direito de excluir do certame aquele que NÃO preencher o cadastro/inscrição 
de forma completa e correta.
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CAPÍTULO V – DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO:
1. De acordo com a Lei Municipal nº 6.871/16 e Lei Municipal nº 6.939/17, ficarão isentos do recolhimento 
da Taxa de Inscrição, os candidatos que comprovarem no mínimo 02 (duas) DOAÇÕES DE SANGUE, 
realizadas nos últimos 12 (doze) meses até o último dia do período de isenção da inscrição, em órgão 
oficial ou em entidade coletora de sangue credenciada pela União, pelo Estado ou pelo Município. 
2. A isenção, tratada no Item 1 deste Capítulo deverá ser expressamente requerida no ato da inscrição 
efetuada nos termos indicados no Capítulo 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 efetivar a Isenção da Taxa de Inscrição nos termos do presente Capítulo, os candidatos deverão 
apresentar no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Bauru, localizado na Praça 
das Cerejeiras, nº 1-59, Vila Noemy, Bauru/SP, CEP: 17014-900, nos dias 20 (vinte), 21 (vinte e um) e 
22 (vinte e dois) de agosto de 2018, das 08h30min às 17h, documento hábil a comprovar no mínimo 
02 (duas) doações de sangue, realizadas nos últimos 12 (doze) meses até o último dia do período 
de isenção da inscrição, expedido por órgão oficial ou por entidade coletora de sangue credenciada 
pela União, pelo Estado ou pelo Município, obrigatoriamente com a cópia do Pré-comprovante de 
inscrição, devidamente impresso nos termos indicados no Capítulo IV. O PRÉ-COMPROVANTE DE 
INSCRIÇÃO encontra-se disponível na área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site 
www.bauru.sp.gov.br
5. Será aceito o seguinte documento para fins de concessão da Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição: 
Declaração firmada em papel timbrado do órgão oficial ou da entidade coletora de sangue credenciada 
pela União, pelo Estado ou pelo Município, contendo o nome completo e o número de identidade do 
doador, a data das 02 (duas) últimas doações, com assinatura, e carimbo do responsável do setor / 
área / departamento (cópia autenticada ou cópia simples acompanhada da via original).
6. Os candidatos que optarem pela apresentação de cópia do comprovante de doação de sangue nos termos 
indicados no Item 5 deste Capítulo, deverão apresentar no local e período designados no Item 4, a via 
original de seu comprovante de doação para que seja providenciada sua regular autenticação.
7. Será indeferido o Requerimento de Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição que estiver preenchido 
incorretamente, que for encaminhado por outro meio que não o estabelecido no Item 4 deste Capítulo e 
que não observar os requisitos elencados no Item 5, também deste Capítulo.
8. As decisões sobre deferimento/indeferimento de Isenção de Taxa de Inscrição serão publicadas no Diário 
Oficial de Bauru em 25 (vinte e cinco) de agosto de 2018.
9. Contra a decisão que indeferir a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição caberá recurso, devidamente 
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1° 
(primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br
10. O candidato beneficiado com a Isenção da Taxa de Inscrição terá sua inscrição efetivada nos termos do 
Capítulo IV, Item 2.7.
11. Os candidatos que tiverem a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição indeferida e desejarem efetivar 
sua inscrição, poderão fazê-lo mediante pagamento do Boleto Bancário, nos termos indicados no Capítulo 
IV.
11.1) O Boleto Bancário para os optantes “Doadores” será gerado com o valor integral da Inscrição, 
permitindo aos candidatos efetuarem o pagamento em caso de indeferimento da Isenção do pagamento 
da taxa de Inscrição pelos motivos expostos nos itens anteriores, observados o período de inscrição e os 
horários bancários de sua região.

CAPÍTULO VI – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA(S) PROVA(S): 
1. Condições Especiais para Prestação da Prova: Os candidatos com necessidades especiais temporárias 
ou permanentes, poderão  requerê-las, de forma justificada, no ato da inscrição, apresentando pedido 
detalhado das condições especiais de que necessita, como por exemplo: prova ampliada, auxílio para 
leitura da prova, sala de fácil acesso, utilização de aparelho (auditivo, medição de glicemia, etc...) ou outras 
condições as quais deverão estar claramente descritas no pedido.
1.1) A solicitação da Condição Especial para prestar a prova deverá vir acompanhada de Laudo Médico, 
expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses antes do término do período designado para as 
inscrições, no qual conste a Classificação Internacional de Doença – CID da doença que acomete o 
candidato, bem como a justificativa de necessidade da condição pleiteada pelo candidato. 
  1.1.1) A não observância, pelo candidato, de quaisquer das disposições deste Capítulo, implicará 
a perda do direito de atendimento da condição especial.
1.2) O laudo médico deverá ser enviado pelo correio com A.R. (Aviso de Recebimento) endereçado a 
Comissão Examinadora do referido concurso, para o Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura 
Municipal de Bauru, localizado na Praça das Cerejeiras, n° 1-59, Vila Noemy, Bauru/SP, CEP: 17014-900, 
no período de 20 (vinte) a 31 (trinta e um) de agosto de 2018.
1.3) O atendimento às condições especiais pleiteadas ficará sujeito à análise da razoabilidade do solicitado.
1.4) As decisões sobre o requerimento de condição especial para prestação da Prova, serão publicadas no 
Diário Oficial de Bauru em 15 (quinze) de setembro de 2018.
1.5) Contra a decisão que indeferir a solicitação de condição especial para prestação da prova caberá 
recurso, devidamente justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como 
termo inicial o 1° (primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível 
no site: www.bauru.sp.gov.br  

CAPÍTULO VII – DA CANDIDATA LACTANTE:
1. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova em sala reservada, além 
de informar na inscrição, deverá apresentar pessoalmente ou por e-mail, os seguintes documentos:
1.1) Pessoalmente: A candidata lactante deverá apresentar na Prefeitura Municipal de Bauru – Departamento 
de Recursos Humanos, localizado na Praça das Cerejeiras, nº 1-59, Vila Noemy, CEP: 17014-900 – Bauru/
SP, 2° andar, requerimento contendo seu nome completo, o número da Carteira de Identidade (RG), o 
número do CPF, a nomenclatura do cargo que pretende concorrer, bem como seu número de inscrição, 
acompanhado de cópia da Certidão de Nascimento da criança e do documento de identificação oficial com 
foto do acompanhante adulto,  das 08h às 12h e das 13h às 18h, no período de 20 (vinte) de agosto de 
2018 a 27 (vinte e sete) de setembro de 2018 e das 08h às 12h e das 13h às 16h, no dia 28 (vinte e oito) 
de setembro de 2018.
1.2) Por e-mail: A candidata lactante deverá encaminhar cópia digitalizada da certidão de nascimento da 
criança e o documento de identificação oficial com foto do acompanhante adulto, para o e-mail rh@bauru.

sp.gov.br até às 16h do dia 28 (vinte e oito) de setembro de 2018. A candidata deverá informar seu nome 
completo, o número de sua Carteira de Identidade (RG), o número do CPF, a nomenclatura do cargo que 
pretende concorrer, bem como seu número de inscrição. 
2. Caso a candidata não tenha informado a condição de lactante na inscrição, esta deve observar o 
estabelecido nos itens 1.1 e 1.2.
3. O acompanhante adulto ficará em sala reservada e será o responsável pela guarda da criança.  Este estará 
submetido a todas as normas constantes no Edital regulamentador do certame, inclusive no tocante ao uso 
de equipamentos eletrônicos e celulares.
4. A candidata que não levar 01 (um) acompanhante adulto não poderá permanecer com a criança no local 
de realização da prova.
5. No momento da amamentação, a candidata será acompanhada por um fiscal sem a presença do 
responsável pela criança e sem o material da prova.
6. Caso a criança ainda não tenha nascido até a data estabelecida no Item 1, a candidata deverá apresentar 
na data designada para realização da prova cópia da Certidão de Nascimento da criança, bem como o 
documento de identificação do acompanhante, que deverá ser apenas 01 (uma) pessoa. 
7. A Prefeitura Municipal de Bauru não disponibilizará, em hipótese alguma, acompanhante para guarda 
da criança.
8. Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata.

CAPÍTULO VIII – DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA:
1. As pessoas com deficiência que pretendem fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas no inciso 
VIII do artigo 37 da Constituição Federal, na Lei Federal nº 7.853/89, no Decreto Federal nº 3.298/99, na 
Lei Complementar Estadual nº 683/92 e alterações posteriores, no Decreto Estadual nº 60.449/14, na Lei 
Municipal nº 6.871/16 e na Lei Municipal nº 6.939/17, é assegurado o direito de inscrever-se para o cargo 
em Concurso Público, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência.
2. Em cumprimento a legislação Federal, Estadual e Municipal, ser-lhes-á reservado o percentual de 5% 
(cinco por cento) das vagas a serem preenchidas. 
3. As frações decorrentes do cálculo do percentual de que trata o caput desse artigo só serão arredondadas 
para o número inteiro subsequente quando maiores ou iguais a 05 (cinco).  
4. O candidato com deficiência, antes de inscrever-se no presente concurso deverá verificar se as atribuições 
do cargo são compatíveis com a sua deficiência. 
5. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no artigo 
4º do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, na Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça, e na 
Lei Brasileira de Inclusão (LBI)  nº 13.146/15 – Estatuto da Pessoa com Deficiência.
6. As pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no artigo 40 do Decreto 
Federal nº 3.298/99, participarão do concurso em igualdade de condições com os demais candidatos, no 
que se refere ao conteúdo da prova, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de 
aplicação da prova. 
7. O candidato com deficiência poderá requerer no ato da inscrição e na forma disciplinada pelo Capítulo 
VI deste Edital, condição especial, para o dia de realização da prova, indicando as suas necessidades, 
conforme previsto no artigo 40, parágrafos 1º e 2º, do Decreto Federal nº 3.298/99 e alterações.
8. O candidato deverá declarar no ato da inscrição tal condição, especificando-a no Formulário de 
Inscrição preenchido via internet nos termos indicados no Capítulo 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, carteira de identidade (RG), número do CPF, conforme 
modelo do Anexo III. 
a) O Laudo Médico para os fins acima indicados deverá constar expressamente que a deficiência se 
enquadra na previsão do artigo 4º e seus incisos do Decreto Federal nº 3.298/99 e alterações posteriores. 
9. Os benefícios previstos nos parágrafos 1º e 2º do artigo 40 do Decreto Federal nº 3.298/99, deverão ser 
requeridos conforme modelo do Anexo IV e tal Requerimento deverá ser enviado pelo correio com A.R. 
(Aviso de Recebimento) endereçado a Comissão Examinadora do referido concurso, para o Departamento 
de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Bauru, localizado na Praça das Cerejeiras, n° 1-59, Vila 
Noemy, Bauru/SP, CEP: 17014-900, no período de 20 (vinte) a 31 (trinta e um) de agosto de 2018.
10. Além do já determinado, o candidato com deficiência deverá declarar, quando da inscrição, se deseja 
concorrer às vagas reservadas aos candidatos com deficiência, no campo destinado para tal finalidade.
11. O candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme as instruções constantes neste 
Capítulo, não poderá impetrar recurso administrativo em favor de sua condição.
12. O candidato com deficiência, se classificado na forma estabelecida por este Edital, além de figurar na 
lista de classificação geral, terá seu nome constante da lista específica de deficientes. 
13. O candidato com deficiência aprovado no concurso regulado por este Edital, quando convocado, deverá, 
munido de documento de identidade original, submeter-se à avaliação a ser realizada pelos médicos 
oficiais do Município de Bauru, objetivando verificar se a deficiência declarada se enquadra na previsão do 
artigo 4º, do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, assim como se há compatibilidade ou não da 
deficiência com as atribuições do cargo a ser ocupado, nos termos dos artigos 37 e 43 da referida norma, 
observadas as seguintes disposições:
13.1) A avaliação de que trata este Item terá caráter terminativo.
13.2) Verificada a incompatibilidade entre a deficiência e as atribuições do cargo postulado, o candidato 
será eliminado do certame.
13.3) Será eliminado da lista de deficientes o candidato, cuja deficiência assinalada no Formulário de 
Inscrição não se fizer constatada na forma do artigo 4º e seus incisos do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas 
alterações, devendo o mesmo permanecer apenas na lista de classificação geral. 
14. As vagas reservadas que não forem providas por falta de candidatos com deficiência ou por reprovação 
no concurso ou na perícia médica, esgotada a listagem especial, serão preenchidas pelos demais candidatos 
com estrita observância à ordem classificatória.
15. A não observância, pelo candidato, de qualquer das disposições deste Capítulo, implicará a perda do 
direito a ser nomeado para as vagas reservadas aos candidatos com deficiência.
16. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para o Concurso Público regulado por este Edital 
e não será devolvido ao candidato.
17. Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de 
restrição funcional, licença por motivo de saúde ou aposentadoria por invalidez.
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18. As decisões sobre o requerimento de inscrição como deficiente serão publicadas no Diário Oficial de 
Bauru em 15 (quinze) de setembro de 2018.
19. Contra a decisão que indeferir a solicitação de inscrição como deficiente caberá recurso, devidamente 
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1° 
(primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br 

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

Cargo Prova Nº 
Questões Peso Caráter Duração 

da Prova

Especialista em 
Meio Ambiente – 

BIÓLOGO

Prova 
Objetiva

Conhecimentos 
Específicos

30

90 Eliminatório e 
Classificatório 03 horasLíngua 

Portuguesa
10

Legislação 10

Análise 
de 

Títulos
Apresentação de 

Títulos
- 10 Classificatório -

2. O Concurso Público realizado para preenchimento do cargo de Especialista em Meio Ambiente – 
BIÓLOGO será composto por Prova Objetiva e Análise de Títulos, nos termos abaixo descritos:
2.1) 1ª Fase - Prova Objetiva: de caráter eliminatório e classificatório, valendo 90 (noventa) pontos, 
prevista para realizar-se no dia 30 (trinta) de setembro de 2018, 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 os candidatos que 
obtiverem no mínimo 60% (sessenta por cento) de aproveitamento.
2.2) 2ª Fase - Análise de Títulos: de caráter classificatório, valendo 10 (dez) pontos, reger-se-á pelas 
regras a seguir expostas:
a) a Análise de Títulos terá caráter classificatório e, portanto, não elimina do concurso os candidatos que 
não apresentarem Títulos;
b) a entrega dos Títulos é de responsabilidade dos candidatos e os mesmos deverão ser entregues na data, 
local e horário, oportunamente publicados no Diário Oficial de Bauru;
c) 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;
d) no ato da entrega dos Títulos, o candidato ou seu Procurador, preencherá Formulário próprio fornecido 
pelo Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal da Administração, no qual 
identificará a quantidade de Títulos apresentados;
e) 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;
f) as cópias dos Títulos a serem entregues deverão ser autenticadas em Cartório ou Cópias Reprográficas 
simples, acompanhadas dos originais;
g) todos os Títulos deverão ser comprovados por documentos que contenham as informações necessárias 
ao perfeito enquadramento e consequente valoração;
h) quando o documento não comprovar explicitamente que o Título se enquadra na área exigida no quadro 
abaixo, o candidato poderá entregar, também o histórico escolar (quando a entrega deste não for obrigatória) 
ou declaração da instituição que emitiu o documento, na qual declara a(s) área(s) de concentração e/
ou programa(s) e/ou linha(s) de pesquisa(s) e/ou informações complementares que permitam o perfeito 
enquadramento do Título;
i) após a entrega dos Títulos, não serão permitidas substituições ou complementações, em qualquer tempo;
j) os Títulos não serão recebidos fora da data, local e horário, oportunamente publicados no Diário Oficial 
de Bauru;
k) o recebimento dos Títulos é de responsabilidade do Departamento de Recursos Humanos da 
Secretaria Municipal da Administração e as respectivas avaliações são de responsabilidade da Comissão 
Examinadora nomeada pela Portaria nº 1299/2018;
l) serão considerados e pontuados os Títulos, conforme quadro a seguir:

Título Comprovantes Valor Unitário Valor 
Máximo

Doutorado

Diploma, Certificado ou Declaração 
de conclusão de Curso em Pós-
Graduação em nível de Doutorado em 
Ciências Ambientais, Educação para a 
Ciência, Educação para a Conservação, 
Educação Ambiental, Ecologia e Gestão 
para Educação Ambiental Formal e Não 
Formal, devidamente reconhecido pelo 
órgão competente

4,0 pontos 4,0 pontos

Mestrado

Diploma, Certificado ou Declaração 
de conclusão de Curso em Pós-
Graduação em nível de Mestrado em 
Ciências Ambientais, Educação para a 
Ciência, Educação para a Conservação, 
Educação Ambiental, Ecologia e Gestão 
para Educação Ambiental Formal e Não 
Formal, devidamente reconhecido pelo 
órgão competente.

3,5 pontos 3,5 pontos

Especialização

Diploma, Certificado ou Declaração de 
conclusão de Curso em
Pós-Graduação em nível de 
Especialização - Lato sensu com carga 
horária mínima de 360 horas/aula em 
Ciências Ambientais, Educação para a 
Ciência, Educação para a Conservação, 
Educação Ambiental, Ecologia e Gestão 
para Educação Ambiental Formal e Não 
Formal, devidamente reconhecido pelo 
órgão competente.

2,5 ponto 2,5 pontos

m) os Diplomas, Certificados ou Declarações obtidos no exterior deverão ser convalidados por universidades 
oficiais do Brasil, que mantenham cursos congêneres, credenciados nos órgãos competentes;
n) não serão avaliados Títulos não especificados no quadro do Item 2.2;
o) a Comissão Examinadora reserva o direito de requisitar outras informações pertinentes aos Títulos e ou 
documentos apresentados;
p) a pontuação máxima que poderá ser obtida na Análise de Títulos será igual a 10 (dez) pontos; 
q) os pontos obtidos na Análise de Títulos, para efeito de Classificação Final, serão somados ao total de 
pontos obtidos na Prova Objetiva;
r) 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 E ENTREGA DE TÍTULOS:
1. A data, local e horário para realização da 1ª Fase - Prova Objetiva serão publicados no Edital de 
Convocação no Diário Oficial de Bauru em 15 (quinze) de setembro de 2018.
2. A data, local e horário para realização da 2ª Fase – Entrega de Títulos serão publicados no Edital de 
Convocação no Diário Oficial de Bauru em 27 (vinte e sete) de outubro de 2018.
3. Só será permitida a participação do candidato na 1ª Fase - Prova Objetiva e 2ª Fase – Entrega de 
Títulos, na respectiva data, local e horário constantes dos respectivos Editais de Convocação publicados 
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 1ª Fase - Prova 
Objetiva.
5. O candidato deverá comparecer ao local designado para realização da 1ª Fase - Prova Objetiva, com 
antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para seu início, munido do seguinte 
documento original: Carteira de Identidade (RG) ou Carteira Expedida por Órgão de Classe que 
tenha força de documento de identificação ou Carteira de Trabalho ou qualquer outro documento 
com foto reconhecido por lei. Não serão aceitas cópias, ainda que autenticadas.
5.1) Por medida de 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 1ª Fase - Prova Objetiva, qualquer que seja o motivo, caracterizará a 
desistência do candidato e resultará na sua automática eliminação. Não será concedida, em nenhuma 
hipótese, uma segunda chamada de prova. 
7.1) Não serão considerados os casos de alterações psicológicas, patológicas e/ou fisiológicas temporárias 
de candidatos e não será dispensado tratamento diferenciado em função dessas alterações, não havendo a 
possibilidade de oferecer condição especial e segunda chamada de Prova. 
8. Ao adentrar a sala de aplicação, o candidato não poderá ausentar-se da mesma antes do início da prova. 
9. O candidato somente poderá ausentar-se da sala em que será aplicada a Prova Objetiva, após o início da 
mesma, para beber água ou ir ao banheiro, acompanhado de um fiscal.
10. Nos casos de necessidade de atendimento de urgência, o candidato poderá ausentar-se da sala e ser 
atendido nas dependências do local onde se realiza a prova sob acompanhamento de um fiscal. Ao final do 
atendimento, poderá retornar à sala, sem prorrogação do prazo para término da prova.
11. A inviolabilidade das provas será comprovada na sala de aplicação, no momento do rompimento do(s) 
lacre(s) e da(s) embalagem(ns) de provas, na presença de até 03 (três) testemunha(s) e mediante  assinatura 
de Ata de ocorrência/Termo de compromisso.
12. O horário de início da prova está previsto a partir das 09 horas, após os devidos esclarecimentos sobre 
sua aplicação.
13. O candidato somente poderá entregar a Prova Objetiva e o Cartão Resposta, depois de transcorrida 01 
(uma) hora do início da aplicação da mesma.
14. Será eliminado do certame o candidato que, durante a realização da Prova Objetiva, for surpreendido 
portando aparelhos eletrônicos, tais como bipe, walkman, agenda eletrônica, calculadora, notebook, 
netbook, palmtop, receptor, gravador, telefone celular, máquina fotográfica, protetor auricular, MP3, MP4, 
controle de alarme de carro, tablet, Ipad, Ipod, Iphone, etc., bem como relógio de qualquer espécie e óculos 
escuros. 
14.1. É reservado à Coordenação do Concurso, caso julgue necessário, o direito de utilizar detector de 
metais, durante a aplicação da(s) prova(s). Caso o candidato seja flagrado pelo detector de metal portando 
qualquer tipo de aparelho eletrônico, será excluído do concurso.
14.2. Durante a realização de qualquer prova deste Concurso Público não será permitida a utilização de 
qualquer tipo de aparelho que realize a gravação de imagem, de som, ou de imagem e som pelo candidato, 
pelos seus familiares ou por quaisquer outros estranhos ao Concurso Público. Caso haja qualquer 
necessidade de realização de uma ou mais modalidades de gravação aqui citada, com vistas à produção 
do conhecimento a ser avaliado pela Comissão Examinadora do Concurso Público, caberá à Prefeitura 
Municipal de Bauru e, somente a ela, a realização, o uso e a guarda de todo e qualquer material produzido.
15. Os candidatos não poderão adentrar a sala de prova utilizando quaisquer acessórios de chapelaria, tais 
como chapéu, boné, gorro, lenços, etc., exceto quando em tratamento de saúde, mediante apresentação de 
laudo médico no dia da realização da Prova Objetiva.
16. Ao ingressar na sala para realização da prova, os candidatos deverão lacrar todos os seus pertences em 
embalagem plástica fornecida pela organização deste Concurso Público, desligando todos os equipamentos 
eletrônicos (celulares, relógio de qualquer espécie) uma vez que, se os mesmos emitirem qualquer tipo de 
sinal sonoro, o candidato será excluído do certame. 
17. Caso o candidato seja flagrado com algum pertence sem lacre poderá ser eliminado do certame.
18. A embalagem plástica, contendo os objetos pessoais, deverá permanecer durante todo o concurso 
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debaixo da carteira.
  18.1) O candidato que não atender tal determinação poderá ser eliminado do certame.  
  18.2) Sugere-se aos candidatos, antes de lacrar seus pertences que verifiquem se estão portando 
todos os itens necessários à execução da prova (óculos de grau (exceto óculos escuro), caneta esferográfica 
de material transparente e documento de identificação). 
  18.3) Após o início da Prova Objetiva não será permitido o rompimento do lacre.
  18.4) A embalagem plástica tratada no Item 16 só poderá ser violada após a saída do candidato 
do local estabelecido para realização da prova.

CAPÍTULO XI – DO JULGAMENTO DA PROVA, ANÁLISE DE TÍTULOS E DA SUA 
CLASSIFICAÇÃO:
1. A 1ª Fase - Prova Objetiva aplicada aos candidatos ao cargo de Especialista em Meio Ambiente 
– BIÓLOGO, terá caráter eliminatório e classificatório, atribuindo-se 1,80 (um ponto e oitenta 
centésimos) a cada questão correta. Será considerado aprovado aquele que obtiver, no mínimo, 60% 
(sessenta por cento) de aproveitamento.
2. As questões da Prova Objetiva serão respondidas em um Cartão Resposta personalizado, que 
constará os dados do candidato. 
3. Não será computada questão com emenda ou rasura, ainda que legível, nem questão não respondida ou 
que contenha mais de uma resposta, mesmo que uma delas esteja correta.
4. Os candidatos que fizerem algum tipo de rasura ou não preencherem corretamente o Cartão Resposta, 
com caneta esferográfica de tinta azul ou preta fabricada em material transparente de acordo com as 
instruções constantes na Folha de Rosto da Prova Objetiva e com as informações transmitidas pelos fiscais 
de sala, terão sua prova anulada.
5. Os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente no Cartão Resposta serão de inteira 
responsabilidade do candidato, portanto não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado 
às respostas ou à assinatura, pois qualquer marca poderá ser lida pela leitora óptica, prejudicando o 
desempenho do candidato.
6. O Cartão Resposta será o único documento válido para correção e NÃO será substituído em hipótese 
alguma, salvo se detectado erro ocasionado pela Coordenação do Concurso.
7. O candidato é responsável pela conferência de seus dados pessoais registrados no Cartão Resposta, tais 
como nome, número de inscrição e Cadastro de Pessoa Física (CPF).
8. A Prova Objetiva será corrigida por meio de leitura óptica, não sendo prevista a correção manual.
9. Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do certame o candidato que, durante a 
realização da prova: 
9.1) for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a execução da prova; 
9.2) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas e/ou com 
os demais candidatos;
9.3) recusar-se, por qualquer motivo, a devolver o caderno de prova ou gabarito, quando solicitado;
9.4) descumprir as instruções contidas no caderno de prova.
10. A 2ª Fase – Análise de Títulos aplicada aos candidatos ao cargo de Especialista em Meio Ambiente 
– BIÓLOGO, terá caráter Classificatório. A nota final corresponderá à soma do número de acertos do 
candidato na 1ª Fase - Prova Objetiva e a pontuação obtida na 2ª Fase - Análise de Títulos.
11. Os resultados da 1ª Fase - Prova Objetiva e 2ª Fase - Análise de Títulos serão publicados oportunamente 
no Diário Oficial de Bauru.
12. Da divulgação do Resultado constarão apenas os candidatos aprovados para o cargo tratado neste edital.
13. Os candidatos aprovados no presente concurso serão classificados em ordem decrescente de pontuação e 
a posse será feita obedecendo-se rigorosamente à ordem de classificação e as necessidades da Administração 
Pública, de acordo com sua conveniência e oportunidade.
14. Em caso de empate na nota final do concurso, terá preferência o candidato que, na seguinte ordem: 
a) tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, até o último dia de inscrição neste concurso, conforme 
prescrito pelo artigo 27, parágrafo único, da Lei nº 10.741/03 (Estatuto do Idoso);
b) comprovar ter realizado 90 (noventa) horas de serviços voluntários nos doze meses imediatamente 
antecedentes a data do último dia de inscrição (Art. 1º e 2º da Lei Municipal nº 7.083/2018)
b1) O candidato deverá informar a realização do serviço voluntário no ato de sua inscrição e, para fins 
de validação, enviar o comprovante do curso de capacitação e a declaração do trabalho voluntário em até 
30 dias corridos a contar do último dia de inscrição. Tais documentos deverão ser enviados pelo correio 
com A.R. (Aviso de Recebimento) endereçados a Comissão Examinadora do referido concurso, para o 
Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Bauru, localizado na Praça das Cerejeiras, 
n° 1-59, Vila Noemy, Bauru/SP, CEP: 17014-900 (Art. 3º da Lei Municipal nº 7.083/2018).
b2) Caso o candidato não comprove documentalmente ter exercido o voluntariado, conforme previsto no 
item b1) deste capítulo, desde que tenha declarado essa condição (no ato da inscrição), não terá direito a 
este critério de desempate neste Concurso Público;
c) obtiver maior número de acertos nas questões de Conhecimentos Específicos da Prova Objetiva; 
d) obtiver maior número de acertos nas questões de Língua Portuguesa da Prova Objetiva; 
e) obtiver maior número de acertos nas questões Legislação de da Prova Objetiva; 
f) obtiver maior pontuação na Análise de Títulos;
g) tiver maior idade entre os candidatos.

CAPÍTULO XII – DOS RECURSOS:
1. Sob pena de não conhecimento, os recursos referentes a qualquer ato público do concurso regulado por 
este edital deverão ser endereçados à Comissão Examinadora e interpostos no prazo de até 05 (cinco) 
dias úteis após a ocorrência do evento que lhes der causa, tendo como termo inicial o 1º (primeiro) dia 
útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru e no site www.bauru.sp.gov.br de acordo com 
o modelo do Anexo V.
1.1) O Candidato Recorrente deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito, restando explícito o seu 
requerimento (exemplos: anulação, alteração de gabarito, etc.). 
2. Admitir-se-á um único recurso por candidato para cada ato público deste concurso, devidamente 
fundamentado, sendo desconsiderados recursos de igual teor e pedidos genéricos.
3. Os recursos deverão ser entregues pelo candidato ou por seu procurador, em 02 (duas) vias (original e 
cópia), no Expediente da Secretaria Municipal da Administração localizado na Praça das Cerejeiras, n° 
1-59, Vila Noemy, Bauru/SP, no horário das 8h às 12h e das 13h30min. às 18h. Não serão aceitos recursos 
interpostos por fax-símile, telegrama, internet ou por qualquer outro meio que não esteja especificado neste 
Edital.
4. Somente serão apreciados recursos interpostos dentro do prazo indicado no Item 1 deste Capítulo.

5. São requisitos necessários à admissibilidade dos Recursos Administrativos interpostos em face do 
Concurso Público regulado pelo presente edital:
a) endereçamento à Comissão Examinadora do certame;
b) indicação do cargo para o qual concorreu o Candidato Recorrente;
c) indicação da numeração do Edital regulamentador do Concurso Público do qual o Candidato Recorrente 
participou e deseja esclarecimentos;
d) qualificação completa do Candidato Recorrente (nome completo, RG, CPF, endereço residencial e 
telefone(s) para contato);
e) indicação de seu número de inscrição;
f) estar devidamente assinado pelo Candidato Recorrente.
6. As decisões dos recursos serão publicadas no Diário Oficial de Bauru.
7. O gabarito publicado poderá ser alterado em função dos recursos interpostos e a prova será corrigida de 
acordo com o gabarito final divulgado após decisão de tais recursos. 
8. Os pontos relativos às questões eventualmente anuladas serão atribuídos a todos os candidatos constantes 
na lista de presença assinada na data em que for aplicada a prova.
9. Em caso de republicação de gabarito, caberá Recurso Administrativo apenas das questões eventualmente 
alteradas, observando-se o prazo preconizado pelo Item 1 deste Capítulo.
10. Não caberá interposição de Recurso requerendo a reconsideração de Recurso Indeferido interposto 
anteriormente. 
11. Serão preliminarmente indeferidos os recursos:
 a) cujo teor desrespeite a Comissão Examinadora;
 b) que esteja em desacordo com as especificações contidas neste Capítulo;
 c) sem fundamentação ou com fundamentação inconsistente ou incoerente;
 d) que não esteja explícito o requerimento do Candidato Recorrente.
12. Os recursos interpostos que não preencherem os requisitos necessários à sua admissibilidade nos termos 
preconizados neste Capítulo serão recebidos como Direito de Petição, conforme prescrito pela Constituição 
Federal de 1988.
13. A Comissão Examinadora e a Prefeitura Municipal de Bauru constituem última instância para os 
recursos, sendo soberanas em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.
14. Após a publicação do gabarito, a prova será disponibilizada no site da Prefeitura Municipal de Bauru 
www.bauru.sp.gov.br. 
15. Após efetuadas as correções, o Cartão Resposta do candidato será disponibilizado no site da Prefeitura 
Municipal de Bauru www.bauru.sp.gov.br na área de  CONCURSO/PORTAL DO CANDIDATO, 
podendo este ser visualizado até a publicação da Homologação do Concurso Público tratado neste edital, 
nos termos prescritos no Capítulo 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 de Bauru.

CAPÍTULO XIV – DO PROVIMENTO DO CARGO:
1. O provimento do cargo obedecerá à ordem de classificação.
2. A nomeação será feita no Diário Oficial de Bauru, que estabelecerá data, local e horário para apresentação 
do candidato aprovado.
3. Perderá os direitos decorrentes do concurso o candidato que:
a) não comparecer no prazo disciplinado por lei para a posse (artigo 40 da Lei Municipal nº 1.574/71);
b) não aceitar as condições estabelecidas para exercício do cargo, pela Prefeitura Municipal de Bauru;
c) recusar a nomeação (será excluído da lista de candidatos aprovados, sendo o fato formalizado em Termo 
de Desistência);
d) não comprovar a escolaridade/pré-requisitos estabelecidos no presente Edital;
e) for considerado inapto pela Perícia Médica para as atribuições do cargo para o qual concorreu. 
4. O candidato, após sua nomeação no Diário Oficial de Bauru, terá para posse prazo de 30 (trinta) dias, 
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 
ou Certidão de Casamento ou Escritura Pública de União Estável atualizada;
b) a apresentação da Carteira de Identidade (RG) expedida no estado em que residir na data da nomeação;
c) 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, com firma reconhecida; 
f) a apresentação de Termo de Responsabilidade, declarando não ter sido demitido(a) ou exonerado(a) do 
serviço público municipal, estadual ou federal, com firma reconhecida;
g) apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS; 
h) apresentação de inscrição no Programa de Integração Social (PIS) e/ou no Programa de Formação do 
Patrimônio do Servidor Público (PASEP);
i) a prova de quitação com as obrigações eleitorais, mediante apresentação do Título Eleitoral acompanhado 
do comprovante de votação na última eleição;
j) quando do sexo masculino, a prova de quitação com as obrigações militares, mediante apresentação do 
Certificado de Reservista ou Carta Patente; 
k) a apresentação dos documentos que comprovem a escolaridade/pré-requisitos exigidos para investidura 
no cargo, bem como de outros documentos julgados necessários (conforme indicado no Capítulo III, Item 
f deste edital);
l) a comprovação de registro no Conselho Regional da categoria, acompanhada do comprovante de 
regularidade de pagamento da respectiva anuidade, quando existente; 
m) a comprovação de não registrar antecedentes criminais, mediante apresentação de:
m.1) certidão negativa dos distribuidores criminais dos lugares em que tenha residido nos últimos 05 
(cinco) anos, da Justiça Federal e Estadual, devendo esta(s) ter(em) sido expedida(s) nos últimos 180 (cento 
e oitenta) dias.
m.2) certidão negativa de antecedentes criminais da Polícia Federal e da Polícia dos Estados onde tenha 
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residido nos últimos 05 (cinco) anos, devendo estas terem sido expedidas no máximo há 90 (noventa) dias. 
n) à avaliação psicológica, para avaliação de sua saúde mental;
o) à perícia médica, para avaliação de sua saúde física e mental, de caráter eliminatório.
6. Para posse é vedada:
a) a acumulação de aposentadoria e cargo de um mesmo regime próprio de previdência ou regimes próprios 
distintos, salvo aqueles com previsão legal expressa no art.40, inciso 6º da Constituição Federal vigente.
b) a acumulação remunerada de cargos públicos exceto aquelas previstas no art. 37, inciso XVI, alíneas a, 
b e c da Constituição Federal vigente e Súmula 246.
c) qualquer acumulação remunerada de cargos havendo incompatibilidade de horário.
7. De acordo com a Lei Municipal nº 6.525/2014, o candidato que tiver o interesse em ser tratado pelo nome 
social, deve requerer no ato da posse.
8. Para posse somente serão aceitos documentos originais ou fotocópias autenticadas. 

CAPÍTULO XV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
1. A inexatidão das afirmativas, irregularidades de documentos ou outras ocorrências constatadas no 
decorrer do processo, ainda que verificadas posteriormente a aplicação das provas, acarretarão a perda dos 
direitos decorrentes do Concurso Público.
2. A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes 
de:
a) endereço não atualizado;
b) endereço de difícil acesso;
c) correspondência devolvida pela ECT por razões diversas de fornecimento e/ou endereço errado do 
candidato;
d) correspondência recebida por terceiros.
3. Toda a menção a horário neste Edital e em outros atos dele decorrentes terá como referência o horário 
oficial de Brasília – DF.
4. Motivarão a eliminação do candidato do Concurso Público, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, a 
burla ou a tentativa de burla a quaisquer das normas definidas neste Edital ou a outras relativas ao Concurso 
Público, aos comunicados, às instruções ao candidato ou às instruções constantes da prova.
5. O prazo de validade do presente Concurso Público será de 02 (dois) anos, a contar da data de sua 
Homologação, podendo ser prorrogado por igual período, de acordo com a necessidade da Administração 
Pública.
6. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar as publicações de todos os atos, editais 
e comunicados referentes a este concurso, devendo ainda manter atualizado seu endereço para 
correspondência e demais dados, no cadastro efetuado pelo mesmo, na área de CONCURSOS/PORTAL 
DO CANDIDATO do site: www.bauru.sp.gov.br, inclusive após divulgação do resultado final.
7. Os atos relativos ao Concurso Público serão publicados no Diário Oficial de Bauru que estará disponível 
na Internet pelo endereço www.bauru.sp.gov.br e no endereço www.bauru.sp.gov.br/concursos não se 
aceitando justificativas para o desconhecimento dos prazos neles assinalados.
8. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria nº 1299/2018.

ANEXO I
DESCRIÇÃO DO CARGO

ESPECIALISTA EM MEIO AMBIENTE – BIÓLOGO
Executar serviços de adaptação/bem estar de animais e manutenção de coleções vegetais. Pesquisar e 
identificar as espécies de animais, plantas e fungos. Levantar necessidades de realização de pesquisas.  
Elaborar projeto de pesquisa. Enviar projetos para aprovação. Providenciar recursos necessários para 
implementar o projeto. Realizar a coleta de dados, segundo o planejamento. Analisar os dados coletados, 
propondo melhorias, generalizando os aspectos positivos encontrados. Elaborar relatórios com os dados 
colhidos. Informar-se sobre as características peculiares dos ecossistemas da região. Atender munícipes. 
Esclarecer dúvidas dos visitantes, inclusive monitorando grupos durante as visitas agendadas. Planejar 
formas de possibilitar o conhecimento na área da biologia aos visitantes. Elaborar placas indicativas e 
informativas sobre as espécies e espaços do Zoológico e Jardim Botânico para os visitantes. Elaborar 
projetos de Educação Ambiental. Planejar, organizar e ministrar palestras, seminários e cursos com 
temas relacionados à área. Elaborar materiais pedagógicos. Verificar se os animais estão se alimentando e 
dormindo adequadamente. Verificar se as condições oferecidas pelo Zoológico não estão oferecendo riscos 
ou prejuízos para a população e para os próprios animais. Analisar e orientar preparo das jaulas dos animais 
no Zoológico. Trocar experiências e opiniões com o Médico Veterinário. Coletar amostras de plantas ou 
animais e enviar para o laboratório. Acompanhar resultados laboratoriais e analisar amostras, quando for 
possível. Realizar levantamentos das espécies. Catalogar as espécies vivas/mortas. Realizar o manejo das 
coleções vegetais: poda, adubação, rega, replantio e combate a pragas e doenças. Orientar aplicação ou 
aplicar defensivo, quando necessário. Realizar a limpeza dos recintos destinados às coleções. Organizar, 
documentar e identificar as espécies pertencentes às coleções. Coletar material botânico e prepará-lo para 
a incorporação ao herbário. Realizar atividades de pesquisa e estudo em campo. Realizar curadoria de 
coleções. Realizar vistoria de árvores em praças e vias públicas. Atuar na área de licenciamento ambiental. 
Analisar projetos de loteamento. Elaborar relatórios de atividades, laudos e pareceres técnicos. Participar de 
comitês, cursos e eventos. Propor protocolos, treinamentos e adequações nas legislações ambientais. Zelar 
pelo cumprimento das legislações sanitárias. Inspecionar estabelecimentos/atividades, considerando o risco 
sanitário à saúde coletiva. Realizar, supervisionar e responsabilizar-se por exames laboratoriais de análises 
clínicas. Pesquisar e identificar espécies de insetos, vetores e animais sinantrópicos. Compor equipe técnica 
de vigilância (epidemiológica, sanitária e ambiental), atuando conforme legislações vigentes, emanadas 
do Ministério da Saúde, Secretaria Estadual de Saúde, Prefeitura Municipal de Bauru e de outros órgãos 
afins, de acordo com o nível de delegação de competência ao Município e Leis do Sistema Único de 
Saúde- SUS. Inspecionar serviços de saúde e de interesse à saúde para avaliar e controlar o risco sanitário. 
Realizar procedimentos administrativos referentes às infrações sanitárias. Analisar e emitir pareceres em 
processos administrativos. Participar da análise de projetos de edificações, dentro de sua competência. 
Orientar o público sobre saúde e meio ambiente, promovendo educação sanitária e ambiental, dentro de sua 
competência. Eventualmente auxilia em outras atividades afins. 

ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Bibliografia

1. BARNES, R.S.K.; CALOW, P.; OLIVE, P.J.W. Os invertebrados: uma nova síntese. São Paulo: 
Atheneu 1995. 526 p.
2. BEGON, Michael; TOWNSEND, Colin R.; HARPER, John L. Ecologia De Indivíduos a Ecossistemas. 
4ª Edição. Porto Alegre: Artmed, 2007. 752p.
3. BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Cadastro Nacional de Unidades de Conservação. Brasília. 
Disponível em: http://www.mma.gov.br/areas-protegidas/unidades-de-conservacao/categorias. 
Acesso em: 11.julho.2018.
3. DAJOZ, Roger. Princípios de Ecologia. 7ª Edição Porto Alegre: Artmed, 2015. 520 p.
4. DIAS, Genebaldo F. Educação Ambiental: Princípios e Práticas. 8° edição. São Paulo: Gaia, 2003. 551 p.
5. HICKMAN, Cleveland P., ROBERTS, Larry S.; LARSON, Allan. Princípios Integrados de Zoologia. 
11ª edição. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2004. 846 p.
6. KREBS, John R.; DAVIES, Nicholas B. Introdução à Ecologia Comportamental. 3.edição. São Paulo: 
Atheneu, 1996. 420 p.
7. ODUM, Eugene P.; BARRET, Gary W. Fundamentos de Ecologia. 5ª Edição São Paulo: Cengage 
Learning, 2008. 612p.)
8. POUGH, F. Harvey; HEISER, John B.; McFARLAND, Willian N. A vida dos Vertebrados. 2ª edição. 
São Paulo, Atheneu, 1999, 798 p.
9. PRIMACK, Richard B.; RODRIGUES, Efraim. Biologia da Conservação. Londrina: Vida (E.Rodrigues), 
2001. 328 p.
10. RICKLEFS, Robert E. A Economia da Natureza. 6ª Edição. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010. 
546p.)

LÍNGUA PORTUGUESA
Programa
1.Compreensão de textos.
  1.2. Coerência e coesão textuais.
2. Identificação das características de composição e de função social de diferentes gêneros textuais.
3. O sistema ortográfico do português - emprego de letras.
4. Acentuação gráfica e sinais diacríticos - de acordo com o Novo Acordo Ortográfico.
5. Sintaxe de concordância e regência nominal e verbal.
6. Reconhecimento e uso significativo de diferentes recursos gramaticais no texto escrito (níveis: 
morfológico, sintático, semântico e textual).
  6.1. Formação de palavras - significado e sentido de morfemas.
  6.2. Emprego de diferentes classes gramaticais na construção do texto escrito.
  6.3. Flexão verbal - valor semântico dos tempos e vozes verbais, locuções verbais, tempos compostos e 
formas nominais do verbo; correlação entre tempos verbais.
  6.4. Relações de sentido entre orações e segmentos do texto - coordenação e subordinação - conectores 
que conferem coerência e coesão ao texto.
  6.5. Emprego dos sinais de pontuação.
  6.6. Denotação e conotação - figuras de linguagem

Bibliografia
1. Dicionário on line Priberam.
Disponível em: https://www.priberam.pt/DLPO/

LEGISLAÇÃO
1. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (Título III - da Organização do Estado, Capítulo 
IV - Dos Municípios [artigos 29 a 31] e Capítulo VII - Da Administração Pública, Seções I e II [artigos 37 
a 41]).
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
2. Lei Orgânica Municipal. 
Disponível em: https://www.bauru.sp.leg.br/legislacao/lei-organica-municipal/leiorganicaemenda.pdf
3. Lei Municipal nº 3.601, de 27 de julho de 1993 – Estrutura Organizacional da Prefeitura Municipal de 
Bauru.
Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/leis/lei3601.pdf
4. Lei Municipal nº 5.804, de 10 de novembro de 2009 – Regula Atos e Processos Administrativos no 
Âmbito da Administração Pública Municipal.
Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/leis/lei5804.pdf
5. Lei Municipal nº 1.574, de 1º de janeiro de 1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 
Bauru.
Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos/arquivos_site/sec_administracao/lei_1574-71_
estatuto.pdf
6. Lei Municipal nº 3.781, de 21 de outubro de 1994 – Dispõe sobre o Direito de Petição e sobre o Regime 
Disciplinar do Servidor Público Municipal de Bauru.
Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos/sist_juridico/documentos/leis/lei3781.pdf
7. Lei Municipal nº 4.830, de 17 de maio de 2002 – Dispõe sobe a Fundação de Previdência dos Servidores 
Públicos Municipais de Bauru - FUNPREV.
Disponível em: http://www.funprevbauru.sp.gov.br/funprev_v2/pdf/Lei%20n_%204830-02.pdf
8. Lei Municipal nº 5.975, de 01 de outubro de 2010 – Dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Salário 
– PCCS; sobre o reenquadramento, sobre a reconfiguração das carreiras, sobre a instituição de jornadas 
especiais, sobre a criação de nova grade salarial para os cargos efetivos e em comissão, sobre a extinção de 
adicionais, produtividades e gratificações dos servidores públicos municipais, exceto os cargos específicos 
da área de saúde e de educação. 
Disponível em: http://intranet.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/leis/lei5975.pdf  
9. Lei Municipal n.º 4.362, de 12 de janeiro de 1999 - Disciplina   o   Código   Ambiental   do Município e 
dá outras providências.
Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos/sist_juridico/documentos/leis/lei4362.pdf 
10. Resolução nº 2, de 5 de março de 2002 - Aprova o Código de Ética do Profissional Biólogo.
Disponível em: http://www.cfbio.gov.br/artigos/RESOLUcaO-N%C2%BA-2-DE-5-DE-MARcO-
DE-2002

ANEXO III
RELATÓRIO MÉDICO SOBRE PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS

Atesto que o(a) Sr(a)(ta) ______________________________________________, portador(a) do 
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número de RG _____________________ e do CPF ________________________, inscrito sob o número 
_________________no concurso público para o cargo de ________________________________é pessoa 
com deficiência, segundo o conceito e critérios expressos no artigo 4º, do Decreto nº. 3298, de 20.12.1999, 
com redação dada pelo artigo 70, do Decreto nº. 5296, de 02.12.2004, da espécie (física, auditiva, visual, 
mental ou múltipla) ____________________. 
Descrição da Deficiência: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Código CID-10:______________. 
- Deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando 
o comprometimento da função física (exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades 
para o desempenho de funções), apresentando-se sob a forma de: 
1.    paraplegia 
2.    paraparesia 
3.    monoplegia 
16. monoparesia 
17. tetraplegia  
18. tetraparesia 
19. triplegia 
20. triparesia 
21. hemiplegia 
22. hemiparesia 
23. ostomia 
24. amputação ou ausência de membro 
25. paralisia cerebral 
26. nanismo 
27. membros com deformidade congênita ou adquirida
- Deficiência Auditiva (anexar exame audiométrico): perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um 
decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz; 
- Deficiência Visual (anexar exame oftalmológico): 
6. cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica. 
7. a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica. 
8. os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60° .
9. ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores. 
10. visão monocular (Súmula n. 377, do STJ)
- Deficiência Mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação 
antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como: 
9. comunicação 
10. cuidado pessoal 
11. habilidades sociais 
12. utilização dos recursos da comunidade 
13. saúde e segurança 
14. habilidades acadêmicas 
15. lazer 
16. trabalho 
- Deficiência Múltipla: associação de duas ou mais deficiências; 
- Reabilitação pela Previdência Social (anexar declaração do INSS). 
Local e Data: __________________________
Nome completo do médico/CRM:___________
Endereço para contato:_________________
Telefone para contato:_________________
Assinatura e carimbo do médico:__________

ANEXO IV
MODELO DE REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES 

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

Bauru/SP, _____ de __________ de 2018.
__________ (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 2018.
__________ (Assinatura do Candidato)__________

(Nome Completo do Candidato)
(Telefones para Contato)

ANEXO VI
CRONOGRAMA

Datas Eventos
26/07/2018 1ª Publicação - Edital de Abertura de Inscrições
07/08/2018 2ª Publicação - Edital de Abertura de Inscrições
18/08/2018 3ª Publicação - Edital de Abertura de Inscrições
20/08/2018 Abertura das Inscrições
31/08/2018 Encerramento das Inscrições

20, 21 e 22/08/2018 Período para Requerimento da Isenção da Taxa de Inscrição

25/08/2018 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento de Isenção de Taxa 
de Inscrição

   20/08/2018 a 
31/08/2018

Período para Solicitar Condição Especial para Realizar a Prova e Vaga de 
Deficiente

20/08/2018 a  28/09/2018 Período para Solicitar Condição Especial para Lactante

15/09/2018 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento para Condição 
Especial e Vaga de Deficiente

15/09/2018 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva 
20/09/2018 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva 
25/09/2018 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva 
30/09/2018 Previsão da Realização Prova Objetiva 
02/10/2018 Previsão de Divulgação do Gabarito

27/10/2018 Previsão de Divulgação de Resultado e 1º Edital de Convocação para 
Entrega de Títulos

30/10/2018 2º Edital de Convocação para Entrega de Títulos
01/11/2018 3º Edital de Convocação para Entrega de Títulos

06, 07 e 08/11/2018 Previsão de Entrega de Títulos
24/11/2018 Previsão de Classificação Final
04/12/2018 Previsão de Homologação

Bauru/SP, 26 de julho de 2018.
 DAVID JOSÉ FRANÇOSO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

EDITAL Nº 13/2018
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”, regido de acordo com as Instruções Especiais, parte integrante deste Edital, para o 
provimento do Cargo Público Efetivo de TÉCNICO EM CONSTRUÇÃO CIVIL/INFRAESTRUTURA 
– DESENHISTA PROJETISTA, descrito no Capítulo II deste Instrumento. O referido Cargo Público 
reger-se-á pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Bauru (Lei Municipal nº 1.574/71 e 
alterações posteriores), pelo Regime Jurídico Único do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal 
nº 3.373/91 e alterações posteriores), pelo Regime Disciplinar do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei 
Municipal nº 3.781/94 e alterações posteriores), pelo Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores 
da Secretaria Municipal da 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: 
Gabriela Gonçalves dos Santos, Ana Cristina Maurício Ferreira, Oeni Custódio Marins, Arianne 
Vellasco Gomes, Adriana Rufino da Silva e sob a coordenação de Mônica Cristina Pereira Santana 
e Walquiria Colla de Abreu Bastos, sendo todos os membros nomeados pela Portaria nº 1300/2018, 
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 da 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 1ª Fase - Prova Objetiva serão divulgados no Edital de 
Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru em 15 (quinze) de setembro de 2018.  
8. A data, o local e horário de realização da 2ª Fase - Prova Prática serão divulgados no Edital de 
Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru em 27 (vinte e sete) de outubro de 2018.   
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 
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VENCIMENTOS, DOS BENEFÍCIOS, DA JORNADA DE TRABALHO E DO VALOR DAS 
INSCRIÇÕES:

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

Jornada 
Básica de 
Trabalho

Valor 
Inscrição

Técnico em 
Construção Civil/
Infraestrutura – 
DESENHISTA 
PROJETISTA

01

Conclusão 
do Ensino 

Médio e do 
Curso Técnico 

na área de 
Construção 

Civil 

R$ 1.681,71 R$ 451,00 40 horas / 
semanais R$ 35,00

Notas:
Vencimentos¹: Referência Salarial C1 / Grade dos Técnicos da Lei Municipal nº 5.975/10 e alterações 
posteriores. 
Lei Municipal nº 7.056/2018
Benefícios²: Vale Compra (R$ 451,00) – Lei Municipal nº 5.323/05 e alterações posteriores e Lei Municipal 
nº 7.056/2018.
Vale transporte - Lei Municipal nº 4.214/97, 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, encontrando-se em pleno exercício de seus direitos civis e políticos;
f) possuir os requisitos necessários para exercer o cargo pleiteado, bem como os documentos comprobatórios 
da escolaridade/pré-requisitos constantes do Capítulo II (Diploma, Certificado ou Declaração de 
Conclusão do Ensino Médio e do Curso Técnico na área de Construção Civil, devendo este ser emitido por 
estabelecimento de Ensino Oficial ou Particular, devidamente reconhecido pelo órgão competente - MEC) 
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 nº 5.805/09.
i) não ter sido demitido ou exonerado do serviço público federal, estadual ou municipal, em consequência 
de processo administrativo ou a bem do serviço público, bem como não ter sido demitido por justa causa de 
emprego público de autarquia, fundação, empresa pública, ou sociedade de economia mista, instituída por 
órgãos da administração federal, estadual ou municipal;
j) conhecer e estar de acordo com as Instruções do Concurso.
2. O ato de nomeação será tornado sem efeito quando o candidato:
a) não tomar posse dentro do prazo legal;
b) deixar de comprovar qualquer um dos requisitos especificados anteriormente;
c) tiver sido demitido a bem do serviço público ou por justa causa, em quaisquer das esferas da Administração 
Pública; 
d) apresentar declarações falsas.
3. A comprovação do preenchimento das condições necessárias à investidura no cargo será feita através da 
apresentação/entrega de seus documentos comprobatórios. 
4. O candidato nomeado que, na data da posse, não reunir todos os requisitos enumerados no Item 1 deste 
Capítulo perderá o direito à vaga, sem ter direito à restituição da Taxa de Inscrição ou de qualquer despesa 
decorrente de sua nomeação.

CAPÍTULO 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, no site www.bauru.sp.gov.br na ÁREA DE CONCURSOS das 0h (zero hora) do dia 20 
(vinte) de agosto de 2018 às 20h do dia 31 (trinta e um) de agosto de 2018, (horário de Brasília/DF), 
devendo o candidato adotar os seguintes procedimentos:
 2.1) Escolha do Cargo: Escolher o Cargo desejado em “Inscrições Abertas” e selecionar 
“Fazer Inscrição”.
 2.2) Cadastro: O candidato deverá efetuar seu acesso ao sistema (caso já possua usuário e 
senha cadastrados) ou cadastrar-se em “Cadastro do Candidato”, informando corretamente todos os dados 
solicitados, atentando-se para os dados OBRIGATÓRIOS.
2.3) Seleção do Cargo Desejado: Após preencher o cadastro, o candidato deverá optar pelo cargo para 
o qual pretende concorrer, sendo, no caso regulado pelo presente Edital: Técnico Em Construção Civil/
Infraestrutura – DESENHISTA PROJETISTA 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$ 35,00 (trinta e cinco reais), importância esta 
referente à Taxa de Inscrição, não restituível sob qualquer hipótese, bem como do Pré-Comprovante de 
Inscrição.   
a) O Boleto Bancário impresso nos termos indicados no Item 2.5 poderá ser pago em qualquer 

agência bancária, até a data de seu vencimento. Não serão aceitos pagamentos em cheque, através de 
transferência, DOC, ordem de pagamento,
condicionais e/ou extemporâneas ou por qualquer outra via que não a especificada neste Edital. 
Sendo verificado, a qualquer tempo, o recebimento de inscrição que não atenda a todos os requisitos fixados 
no presente Item, a mesma será cancelada.
b) Não será aceito, como comprovante de pagamento de taxa de inscrição, comprovante de agendamento 
bancário ou extrato bancário.
c) O candidato que efetuar o pagamento do Boleto Bancário referente a outro concurso que não o 
do cargo previsto neste edital não poderá utilizá-lo para efetivar a inscrição neste concurso, sendo 
obrigado a novo pagamento.
2.6) Todos os candidatos inscritos poderão reimprimir seu boleto bancário, caso necessário, no máximo até 
as 19h59min do dia 31 (trinta e um) de agosto de 2018, quando este recurso será retirado do site, para 
pagamento neste mesmo dia, impreterivelmente.
2.7) Efetivação da Inscrição: O candidato deverá acompanhar (mediante login e senha de acesso) 
durante os 05 (cinco) dias úteis subsequentes ao pagamento do Boleto Bancário tratado no Item 2.5, 
na área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site www.bauru.sp.gov.br a efetivação de sua 
inscrição. A inscrição do candidato somente será válida após a sua Efetivação, nos termos indicados 
neste item. Caso não seja observada tal determinação, o candidato ficará impossibilitado de realizar 
a prova, não tendo direito a restituição dos valores recolhidos a título de Taxa de Inscrição.
a) O candidato deve imprimir o COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO (com status PAGO ou ISENTO) 
na área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site www.bauru.sp.gov.br após a efetivação 
e, para sua segurança, levar no dia da Prova.
b) Caso o candidato tenha efetuado o pagamento do Boleto Bancário nos termos indicados neste Capítulo 
e não tenha a confirmação de seu pagamento no site supracitado, este deverá entrar em contato com o 
Departamento de Recursos Humanos, pelos telefones (14) 3235-1081, (14) 3235-1076 ou (14) 3235-1207, 
das 08h às 12h e das 13h às 18h. 
Observações: a) Por se tratar de um sistema informatizado de concursos, o candidato deverá seguir todas 
as orientações deste, previstas neste Capítulo, bem como arquivar seu usuário e senha para possibilitar 
posteriores consultas e/ou outras inscrições em outros concursos desta Prefeitura.
b) A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por qualquer procedimento, efetuado pela internet, 
não recebido por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento 
das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência 
de dados.
3. O candidato deverá estar atento ao boleto que irá utilizar para pagamento de sua inscrição, pois caso 
efetue o pagamento de boleto referente à inscrição cancelada, o pagamento será inválido, impossibilitando 
sua participação no certame.
4. A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por inscrições não recebidas por quaisquer 
motivos de ordem técnica ou por procedimento indevido dos usuários ou de instituições bancárias. Assim, 
é recomendável que o candidato realize a sua inscrição e efetue o respectivo pagamento com a devida 
antecedência.
5. As alterações de nome, RG e data de nascimento, referentes a este concurso, deverão ser realizadas na 
área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site: www.bauru.sp.gov.br até o último dia 
de inscrição. É de inteira responsabilidade do candidato o correto e completo preenchimento dos dados 
pessoais solicitados no ato da inscrição, dispondo do direito da Comissão Examinadora excluir do certame 
o candidato que não o fizer. 
6. As informações prestadas no cadastro/inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, dispondo 
a Comissão Examinadora do direito de excluir do certame aquele que NÃO preencher o cadastro/inscrição 
de forma completa e correta.

CAPÍTULO V – DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO:
1. De acordo com a Lei Municipal nº 6.871/16 e Lei Municipal nº 6.939/17, ficarão isentos do recolhimento 
da Taxa de Inscrição, os candidatos que comprovarem no mínimo 02 (duas) DOAÇÕES DE SANGUE, 
realizadas nos últimos 12 (doze) meses até o último dia do período de isenção da inscrição, em órgão 
oficial ou em entidade coletora de sangue credenciada pela União, pelo Estado ou pelo Município. 
2. A isenção, tratada no Item 1 deste Capítulo deverá ser expressamente requerida no ato da inscrição 
efetuada nos termos indicados no Capítulo 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 efetivar a Isenção da Taxa de Inscrição nos termos do presente Capítulo, os candidatos deverão 
apresentar no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Bauru, localizado na Praça 
das Cerejeiras, nº 1-59, Vila Noemy, Bauru/SP, CEP: 17014-900, nos dias 20 (vinte), 21 (vinte e um) e 
22 (vinte e dois) de agosto de 2018, das 08h30min às 17h, documento hábil a comprovar no mínimo 
02 (duas) doações de sangue, realizadas nos últimos 12 (doze) meses até o último dia do período 
de isenção da inscrição, expedido por órgão oficial ou por entidade coletora de sangue credenciada 
pela União, pelo Estado ou pelo Município, obrigatoriamente com a cópia do Pré-comprovante de 
inscrição, devidamente impresso nos termos indicados no Capítulo IV. O PRÉ-COMPROVANTE DE 
INSCRIÇÃO encontra-se disponível na área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site 
www.bauru.sp.gov.br
5. Será aceito o seguinte documento para fins de concessão da Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição: 
Declaração firmada em papel timbrado do órgão oficial ou da entidade coletora de sangue credenciada 
pela União, pelo Estado ou pelo Município, contendo o nome completo e o número de identidade do 
doador, a data das 02 (duas) últimas doações, com assinatura, e carimbo do responsável do setor / 
área / departamento (cópia autenticada ou cópia simples acompanhada da via original).
6. Os candidatos que optarem pela apresentação de cópia do comprovante de doação de sangue nos termos 
indicados no Item 5 deste Capítulo, deverão apresentar no local e período designados no Item 4, a via 
original de seu comprovante de doação para que seja providenciada sua regular autenticação.
7. Será indeferido o Requerimento de Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição que estiver preenchido 
incorretamente, que for encaminhado por outro meio que não o estabelecido no Item 4 deste Capítulo e 
que não observar os requisitos elencados no Item 5, também deste Capítulo.
8. As decisões sobre deferimento/indeferimento de Isenção de Taxa de Inscrição serão publicadas no Diário 
Oficial de Bauru em 25 (vinte e cinco) de agosto de 2018.
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° 
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(primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br
10. O candidato beneficiado com a Isenção da Taxa de Inscrição terá sua inscrição efetivada nos termos do 
Capítulo IV, Item 2.7.
11. Os candidatos que tiverem a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição indeferida e desejarem efetivar 
sua inscrição, poderão fazê-lo mediante pagamento do Boleto Bancário, nos termos indicados no Capítulo 
IV.
11.1) O Boleto Bancário para os optantes “Doadores” será gerado com o valor integral da Inscrição, 
permitindo aos candidatos efetuarem o pagamento em caso de indeferimento da Isenção do pagamento 
da taxa de Inscrição pelos motivos expostos nos itens anteriores, observados o período de inscrição e os 
horários bancários de sua região.

CAPÍTULO VI – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DAS PROVAS: 
1. Condições Especiais para Prestação das Provas: Os candidatos com necessidades especiais 
temporárias ou permanentes poderão  requerê-las, de forma justificada, no ato da inscrição, apresentando 
pedido detalhado das condições especiais de que necessita, como por exemplo: prova ampliada, auxílio 
para leitura da prova, sala de fácil acesso, utilização de aparelho (auditivo, medição de glicemia, etc...) ou 
outras condições as quais deverão estar claramente descritas no pedido.
1.1) A solicitação da Condição Especial para prestar a prova deverá vir acompanhada de Laudo Médico, 
expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses antes do término do período designado para as 
inscrições, no qual conste a Classificação Internacional de Doença – CID da doença que acomete o 
candidato, bem como a justificativa de necessidade da condição pleiteada pelo candidato. 
  1.1.1) A não observância, pelo candidato, de quaisquer das disposições deste 
Capítulo, implicará a perda do direito de atendimento da condição especial.
1.2) O laudo médico deverá ser enviado pelo correio com A.R. (Aviso de Recebimento) endereçado a 
Comissão Examinadora do referido concurso, para o Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura 
Municipal de Bauru, localizado na Praça das Cerejeiras, n° 1-59, Vila Noemy, Bauru/SP, CEP: 17014-900, 
no período de 20 (vinte) a 31 (trinta e um) de agosto de 2018.
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 das Provas, serão publicadas no 
Diário Oficial de Bauru em 15 (quinze) de setembro de 2018.
1.5) Contra a decisão que indeferir a solicitação de condição especial para prestação das provas caberá 
recurso, devidamente justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como 
termo inicial o 1° (primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível 
no site  www.bauru.sp.gov.br 

CAPÍTULO VII – DA CANDIDATA LACTANTE:
1. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas em sala reservada, além 
de informar na inscrição, deverá apresentar pessoalmente ou por e-mail, os seguintes documentos:
1.1) Pessoalmente: A candidata lactante deverá apresentar na Prefeitura Municipal de Bauru – Departamento 
de Recursos Humanos, localizado na Praça das Cerejeiras, nº 1-59, Vila Noemy, CEP: 17014-900 – Bauru/
SP, 2° andar, requerimento contendo seu nome completo, o número da Carteira de Identidade (RG), o 
número do CPF, a nomenclatura do cargo que pretende concorrer, bem como seu número de inscrição, 
acompanhado de cópia da Certidão de Nascimento da criança e do documento de identificação oficial com 
foto do acompanhante adulto, das 08h às 12h e das 13h às 18h, no período de 20 (vinte) de agosto a 
27 (vinte e sete) de setembro de 2018 e das 08h às 12h e das 13h às 16h, no dia 28 (vinte e oito) de 
setembro de 2018.
1.2) Por e-mail: A candidata lactante deverá encaminhar cópia digitalizada da certidão de nascimento da 
criança e o documento de identificação oficial com foto do acompanhante adulto, para o e-mail rh@bauru.
sp.gov.br até às 16h do dia 28 (vinte e oito) de setembro de 2018. A candidata deverá informar seu nome 
completo, o número de sua Carteira de Identidade (RG), o número do CPF, a nomenclatura do cargo que 
pretende concorrer, bem como seu número de inscrição. 
2. Caso a candidata não tenha informado a condição de lactante na inscrição, esta deve observar o 
estabelecido nos itens 1.1 e 1.2.
3. O acompanhante adulto ficará em sala reservada e será o responsável pela guarda da criança.  Este estará 
submetido a todas as normas constantes no Edital regulamentador do certame, inclusive no tocante ao uso 
de equipamentos eletrônicos e celulares.
4. A candidata que não levar 01 (um) acompanhante adulto não poderá permanecer com a criança no local 
de realização da prova.
5. No momento da amamentação, a candidata será acompanhada por um fiscal sem a presença do 
responsável pela criança e sem o material da prova.
6. Caso a criança ainda não tenha nascido até a data estabelecida no Item 1, a candidata deverá apresentar 
na data designada para realização da prova cópia da Certidão de Nascimento da criança, bem como o 
documento de identificação do acompanhante, que deverá ser apenas 01 (uma) pessoa. 
7. A Prefeitura Municipal de Bauru não disponibilizará, em hipótese alguma, acompanhante para guarda 
da criança.
8. Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata.

CAPÍTULO VIII – DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA:
1. As pessoas com deficiência que pretendem fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas no inciso 
VIII do artigo 37 da Constituição Federal, na Lei Federal nº 7.853/89, no Decreto Federal nº 3.298/99, na 
Lei Complementar Estadual nº 683/92 e alterações posteriores, no Decreto Estadual nº 60.449/14, na Lei 
Municipal nº 6.871/16 e na Lei Municipal nº 6.939/17, é assegurado o direito de inscrever-se para o cargo 
em Concurso Público, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência.
2. Em cumprimento a legislação Federal, Estadual e Municipal, ser-lhes-á reservado o percentual de 5% 
(cinco por cento) das vagas a serem preenchidas. 
3. As frações decorrentes do cálculo do percentual de que trata o caput desse artigo só serão arredondadas 
para o número inteiro subsequente quando maiores ou iguais a 05 (cinco).  
4. O candidato com deficiência, antes de inscrever-se no presente concurso deverá verificar se as atribuições 
do cargo são compatíveis com a sua deficiência. 
5. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no artigo 
4º do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, na Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça e na Lei 
Brasileira de Inclusão (LBI) nº 13.146/15 - Estatuto da Pessoa com Deficiência. 
6. As pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no artigo 40 do Decreto 
Federal nº 3.298/99, participarão do concurso em igualdade de condições com os demais candidatos, no 
que se refere ao conteúdo da prova, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de 
aplicação da prova. 
7. O candidato com deficiência poderá requerer no ato da inscrição e na forma disciplinada pelo Capítulo V 

deste Edital, condição especial, para o dia de realização da prova, indicando as suas necessidades, conforme 
previsto no artigo 40, parágrafos 1º e 2º, do Decreto Federal nº 3.298/99 e alterações.
8. O candidato deverá declarar no ato da inscrição tal condição, especificando-a no Formulário de 
Inscrição preenchido via internet nos termos indicados no Capítulo 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, sua Carteira de Identidade (RG), número do CPF, conforme 
modelo do Anexo III. 
a) O Laudo Médico para os fins acima indicados deverá constar expressamente que a deficiência se 
enquadra na previsão do artigo 4º e seus incisos do Decreto Federal nº 3.298/99 e alterações posteriores. 
9. Os benefícios previstos nos parágrafos 1º e 2º do artigo 40 do Decreto Federal nº 3.298/99, deverão ser 
requeridos conforme modelo do Anexo IV e tal Requerimento deverá ser enviado pelo correio com A.R. 
(Aviso de Recebimento) endereçado a Comissão Examinadora do referido concurso, para o Departamento 
de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Bauru, localizado na Praça das Cerejeiras, n° 1-59, Vila 
Noemy, Bauru/SP, CEP: 17014-900, no período de 20 (vinte) a 31 (trinta e um) de agosto de 2018.
10. Além do já determinado, o candidato com deficiência deverá declarar, quando da inscrição, se deseja 
concorrer às vagas reservadas aos candidatos com deficiência, no campo destinado para tal finalidade.
11. O candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme as instruções constantes neste 
Capítulo, não poderá impetrar recurso administrativo em favor de sua condição.
12. O candidato com deficiência, se classificado na forma estabelecida por este Edital, além de figurar na 
lista de classificação geral, terá seu nome constante da lista específica de deficientes. 
13. O candidato com deficiência aprovado no concurso regulado por este Edital, quando convocado, deverá, 
munido de documento de identidade original, submeter-se à avaliação a ser realizada pelos médicos 
oficiais do Município de Bauru, objetivando verificar se a deficiência declarada se enquadra na previsão do 
artigo 4º, do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, assim como se há compatibilidade ou não da 
deficiência com as atribuições do cargo a ser ocupado, nos termos dos artigos 37 e 43 da referida norma, 
observadas as seguintes disposições:
13.1) A avaliação de que trata este Item terá caráter terminativo.
13.2) Verificada a incompatibilidade entre a deficiência e as atribuições do cargo postulado, o candidato 
será eliminado do certame.
13.3) Será eliminado da lista de deficientes o candidato, cuja deficiência assinalada no Formulário de 
Inscrição não se fizer constatada na forma do artigo 4º e seus incisos do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas 
alterações, devendo o mesmo permanecer apenas na lista de classificação geral.
14. As vagas reservadas que não forem providas por falta de candidatos com deficiência ou por reprovação 
no concurso ou na perícia médica, esgotada a listagem especial, serão preenchidas pelos demais candidatos 
com estrita observância à ordem classificatória.
15. A não observância, pelo candidato, de qualquer das disposições deste Capítulo, implicará a perda do 
direito a ser nomeado para as vagas reservadas aos candidatos com deficiência.
16. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para o Concurso Público regulado por este Edital 
e não será devolvido ao candidato.
17. Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de 
restrição funcional, licença por motivo de saúde ou aposentadoria por invalidez.
18. As decisões sobre o requerimento de inscrição como deficiente serão publicadas no Diário Oficial de 
Bauru em 15 (quinze) de setembro de 2018.
19. Contra a decisão que indeferir a solicitação de inscrição como deficiente caberá recurso, devidamente 
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1° 
(primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível no site www.bauru.
sp.gov.br 

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

Cargo Provas Nº 
Questões Peso Caráter Duração 

da Prova

Técnico Em 
Construção Civil/
Infraestrutura – 
DESENHISTA 
PROJETISTA

Prova 
Objetiva

Conhecimentos 
Específicos 17

40 Eliminatório e 
Classificatório 03 horas

Informática/
Autocad 10

Língua 
Portuguesa 08

Matemática 08
Legislação 07

Prova 
Prática

Elaborar e 
d e s e n v o l v e r 
projetos com a 
aplicação dos 
conhecimentos e 
normas técnicas 
da Associação 
Brasileira de 
Normas Técnicas 
( A B N T ) 
r e f e r e n t e s 
a desenhos 
técnicos com 
o auxílio de 
c o m p u t a d o r , 
assim como 
c o m p r e e n d e r 
os princípios 
básicos de 
informática.

- 60 Eliminatório e 
Classificatório -



19DIÁRIO OFICIAL DE BAURU SÁBADO, 18 DE AGOSTO DE 2.018

2. O Concurso Público realizado para preenchimento do cargo de Técnico Em Construção Civil/
Infraestrutura – DESENHISTA PROJETISTA será composto por Prova Objetiva e Prova Prática, 
nos termos abaixo descritos:
2.1) 1ª Fase - Prova Objetiva: de caráter eliminatório e classificatório, valendo 40 (quarenta) pontos, 
prevista para realizar-se no dia 30 (trinta) de setembro de 2018, 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 habilitados nesta fase os 
candidatos que obtiverem no mínimo 60% (sessenta por cento) de aproveitamento.
2.2) 2ª Fase – Prova Prática: de caráter eliminatório e classificatório, valendo 60 (sessenta) pontos, 
Elaborar e desenvolver projetos com a aplicação dos conhecimentos e normas técnicas da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) referentes a desenhos técnicos com o auxílio de computador, assim 
como compreender os princípios básicos de informática.
2.2.1) Serão convocados para realização da 2ª Fase – Prova Prática os candidatos habilitados na 1ª 
Fase - Prova Objetiva, considerando-se os 60 (sessenta) primeiros colocados, conforme descrito no 
Capítulo XI.

CAPÍTULO X – DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS:
1. A data, local e horário para realização da 1ª Fase - Prova Objetiva serão publicados no Edital de 
Convocação no Diário Oficial de Bauru em 15 (quinze) de setembro de 2018.
2. A data, local e horário para realização da 2ª Fase – Prova Prática serão publicados no Edital de 
Convocação no Diário Oficial de Bauru em 27 (vinte e sete) de outubro de 2018.
3. Só será permitida a participação do candidato na 1ª Fase - Prova Objetiva e 2ª Fase – Prova Prática, 
nas respectivas datas, locais e horários constantes dos respectivos Editais de Convocação publicados 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 1ª Fase - Prova 
Objetiva e 2ª Fase – Prova Prática.
5. O candidato deverá comparecer ao local designado para realização da 1ª Fase - Prova Objetiva, com 
antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para seu início, munido do seguinte 
documento original: Carteira de Identidade (RG) ou Carteira Expedida por Órgão de Classe que 
tenha força de documento de identificação ou Carteira de Trabalho ou qualquer outro documento 
com foto reconhecido por lei. Não serão aceitas cópias, ainda que autenticadas.
5.1) Por medida de 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 1ª Fase -  Prova Objetiva ou  2ª Fase - Prova Prática, 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.
7.1) Não serão considerados os casos de alterações psicológicas, patológicas e/ou fisiológicas temporárias 
de candidatos e não será dispensado tratamento diferenciado em função dessas alterações, não havendo a 
possibilidade de oferecer condição especial e segunda chamada de Prova. 
8. Ao adentrar ao local de aplicação das Provas, o candidato não poderá ausentar-se do mesmo antes de 
seu início.
9. O candidato somente poderá ausentar-se da sala/local em que serão aplicadas as Provas, após o início das 
mesmas, para beber água ou ir ao banheiro, acompanhado de um fiscal.
10. Nos casos de necessidade de atendimento de urgência, o candidato poderá ausentar-se da sala e ser 
atendido nas dependências do local onde se realiza a prova sob acompanhamento de um fiscal. Ao final do 
atendimento, poderá retornar à sala, sem prorrogação do prazo para término das provas.
11. A inviolabilidade das provas será comprovada na sala de aplicação, no momento do rompimento 
do(s) lacre(s) e da(s) embalagem(ns) de provas, na presença de até 03 (três) testemunhas(as) e mediante  
assinatura de Ata de Ocorrência/Termo de Compromisso.
12. O horário de início da prova está previsto a partir das 09 horas, após os devidos esclarecimentos sobre 
sua aplicação.
13. O candidato somente poderá entregar a Prova Objetiva e o Cartão Resposta, depois de transcorrida 01 
(uma) hora do início da aplicação da mesma.
14. Será eliminado do certame o candidato que, durante a realização da Prova Objetiva, for surpreendido 
portando aparelhos eletrônicos, tais como bipe, walkman, agenda eletrônica, calculadora, notebook, 
netbook, palmtop, receptor, gravador, telefone celular, máquina fotográfica, protetor auricular, MP3, MP4, 
controle de alarme de carro, tablet, Ipad, Ipod, Iphone, etc., bem como relógio de qualquer espécie e óculos 
escuros. 
14.1. É reservado à Coordenação do Concurso, caso julgue necessário, o direito de utilizar detector de 
metais, durante a aplicação da(s) prova(s). Caso o candidato seja flagrado pelo detector de metal portando 
qualquer tipo de aparelho eletrônico, será excluído do concurso. 
14.2. Durante a realização de qualquer prova deste Concurso Público não será permitida a utilização de 
qualquer tipo de aparelho que realize a gravação de imagem, de som, ou de imagem e som pelo candidato, 
pelos seus familiares ou por quaisquer outros estranhos ao Concurso Público. Caso haja qualquer 
necessidade de realização de uma ou mais modalidades de gravação aqui citada, com vistas à produção 
do conhecimento a ser avaliado pela Comissão Examinadora do Concurso Público, caberá à Prefeitura 
Municipal de Bauru e, somente a ela, a realização, o uso e a guarda de todo e qualquer material produzido.
15. Os candidatos não poderão adentrar a sala de prova utilizando quaisquer acessórios de chapelaria, tais 
como chapéu, boné, gorro, lenços, etc., exceto quando em tratamento de saúde, mediante apresentação de 
laudo médico no dia de realização da Prova Objetiva.
16. Ao ingressar na sala para realização da prova, os candidatos deverão lacrar todos os seus pertences 
em embalagem plástica fornecida pela organização deste concurso, desligando todos os equipamentos 
eletrônicos (celulares, relógio de qualquer espécie) uma vez que, se os mesmos emitirem qualquer tipo de 
sinal sonoro, o candidato será excluído do certame. 
17. Caso o candidato seja flagrado com algum pertence sem lacre poderá ser eliminado do certame.
18. A embalagem plástica, contendo os objetos pessoais, deverá permanecer durante todo o concurso 
debaixo da carteira.
  18.1) O candidato que não atender tal determinação poderá ser eliminado do certame.  
  18.2) Sugere-se aos candidatos, antes de lacrar seus pertences que verifiquem se estão portando 
todos os itens necessários à execução da prova (óculos de grau (exceto óculos escuro), caneta esferográfica 
de material transparente e documento de identificação). 

  18.3) Após o início da Prova Objetiva não será permitido o rompimento do lacre.
  18.4) A embalagem plástica tratada no Item 16 só poderá ser violada após a saída do candidato 
do local estabelecido para realização da prova.
  
CAPÍTULO XI – DO JULGAMENTO DAS PROVAS E DA SUA CLASSIFICAÇÃO:
1. A 1ª Fase - Prova Objetiva aplicada aos candidatos ao cargo de Técnico Em Construção Civil/
Infraestrutura – DESENHISTA PROJETISTA terá caráter eliminatório e classificatório, atribuindo-
se 1,00 (um ponto) a cada questão correta. Será considerado habilitado nesta fase aquele que obtiver, no 
mínimo, 60% (sessenta por cento) de aproveitamento.
2. As questões da Prova Objetiva serão respondidas em um Cartão Resposta personalizado, que 
constará os dados do candidato.
3. Não será computada questão com emenda ou rasura, ainda que legível, nem questão não respondida ou 
que contenha mais de uma resposta, mesmo que uma delas esteja correta.
4. Os candidatos que fizerem algum tipo de rasura ou não preencherem corretamente o Cartão Resposta, 
com caneta esferográfica de tinta azul ou preta fabricada em material transparente, de acordo com as 
instruções constantes na Folha de Rosto da Prova Objetiva e com as informações transmitidas pelos fiscais 
de sala terão sua prova anulada.
5. Os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente no Cartão Resposta serão de inteira 
responsabilidade do candidato, portanto não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado 
às respostas ou à assinatura, pois qualquer marca poderá ser lida pela leitora óptica, prejudicando o 
desempenho do candidato.
6. O Cartão Resposta será o único documento válido para correção e NÃO será substituído em hipótese 
alguma, salvo se detectado erro ocasionado pela Coordenação do Concurso.
7. O candidato é responsável pela conferência de seus dados pessoais registrados no Cartão Resposta, tais 
como nome, número de inscrição e Cadastro de Pessoa Física (CPF).
8. A Prova Objetiva será corrigida por meio de leitura óptica, não sendo prevista a correção manual.
9. Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do certame o candidato que, durante a 
realização da prova: 
9.1) for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a execução da prova; 
9.2) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas e/ou com 
os demais candidatos;
9.3) recusar-se, por qualquer motivo, a devolver o caderno de prova ou gabarito, quando solicitado; 
9.4) Descumprir as instruções contidas no caderno de prova.
10. A 2ª Fase – Prova Prática aplicada aos candidatos ao cargo de Técnico Em Construção Civil/
Infraestrutura – DESENHISTA PROJETISTA terá caráter eliminatório e classificatório. A nota final 
corresponderá a soma do número de acertos do candidato na 1ª Fase – Prova Objetiva e a pontuação 
obtida na 2ª Fase – Prova Prática, sendo aprovado no Concurso Público regulado no presente edital, o 
candidato que obtiver 60% (sessenta por cento) de aproveitamento. Serão convocados para realização 
da 2ª Fase – Prova Prática os candidatos habilitados na 1ª Fase - Prova Objetiva, considerando-se os 
60 (sessenta) primeiros colocados. 
   10.1) Em caso de igualdade de pontuação na 60ª classificação, todos serão convocados para 
a Prova Prática. 
10.2) Todos os candidatos descritos como deficientes aprovados na  1ª Fase - Prova Objetiva conforme 
Capítulo VII deste edital também serão considerados habilitados para a 2ª Fase - Prova Prática.
11. Os resultados da 1ª Fase - Prova Objetiva e 2ª Fase - Prova Prática serão publicados oportunamente 
no Diário Oficial de Bauru.
12. Da divulgação do Resultado constarão apenas os candidatos aprovados para o cargo tratado neste edital.
13. Os candidatos aprovados no presente concurso serão classificados em ordem decrescente de pontuação e 
a posse será feita obedecendo-se rigorosamente à ordem de classificação e as necessidades da Administração 
Pública, de acordo com sua conveniência e oportunidade.
14. Em caso de empate na nota final do concurso, terá preferência o candidato que, na seguinte ordem:
a) tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, até o último dia de inscrição neste concurso, conforme 
prescrito pelo artigo 27, parágrafo único, da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso);
b) comprovar ter realizado 90 (noventa) horas de serviços voluntários nos doze meses imediatamente 
antecedentes a data do último dia de inscrição (Art. 1º e 2º da Lei Municipal nº 7.083/2018).
b1) O candidato deverá informar a realização do serviço voluntário no ato de sua inscrição e, para fins 
de validação, enviar o comprovante do curso de capacitação e a declaração do trabalho voluntário em até 
30 dias corridos a contar do último dia de inscrição. Tais documentos deverão ser enviados pelo correio 
com A.R. (Aviso de Recebimento) endereçados a Comissão Examinadora do referido concurso, para o 
Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Bauru, localizado na Praça das Cerejeiras, 
n° 1-59, Vila Noemy, Bauru/SP, CEP: 17014-900 (Art. 3º da Lei Municipal nº 7.083/2018).
b2) Caso o candidato não comprove documentalmente ter exercido o voluntariado, conforme previsto no 
item b1) deste capítulo, desde que tenha declarado essa condição (no ato da inscrição), não terá direito a 
este critério de desempate neste Concurso Público;
c) obtiver maior nota na Prova Prática;
d) obtiver maior número de acertos nas questões de Conhecimentos Específicos da Prova Objetiva; 
e) obtiver maior número de acertos nas questões de Língua Portuguesa da Prova Objetiva;
f) obtiver maior número de acertos nas questões de Matemática da Prova Objetiva;
g) obtiver maior número de acertos nas questões de Legislação da Prova Objetiva;
h) tiver a maior idade entre os candidatos.

CAPÍTULO XII – DOS RECURSOS:
1. Sob pena de não conhecimento, os recursos referentes a qualquer ato público do concurso regulado por 
este edital deverão ser endereçados à Comissão Examinadora e interpostos no prazo de até 05 (cinco) 
dias úteis após a ocorrência do evento que lhes der causa, tendo como termo inicial o 1º (primeiro) dia 
útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru e no site www.bauru.sp.gov.br de acordo com 
o modelo do Anexo V.
1.1) O Candidato Recorrente deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito, restando explícito o seu 
requerimento (exemplos: anulação, alteração de gabarito, etc.). 
2. Admitir-se-á um único recurso por candidato para cada ato público deste concurso, devidamente 
fundamentado, sendo desconsiderados recursos de igual teor e pedidos genéricos.
3. Os recursos deverão ser entregues pelo candidato ou por seu procurador, em 02 (duas) vias (original e 
cópia), no Expediente da Secretaria Municipal da Administração localizado na Praça das Cerejeiras, n° 
1-59, Vila Noemy, Bauru/SP, no horário das 8h às 12h e das 13h30min. às 18h. Não serão aceitos recursos 
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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 concorreu o Candidato Recorrente;
c) indicação da numeração do Edital regulamentador do Concurso Público do qual o Candidato Recorrente 
participou e deseja esclarecimentos;
d) qualificação completa do Candidato Recorrente (nome completo, RG, CPF, endereço residencial e 
telefone(s) para contato);
e) indicação de seu número de inscrição;
f) estar devidamente assinado pelo Candidato Recorrente.
6. As decisões dos recursos serão publicadas no Diário Oficial de Bauru.
7. O gabarito publicado poderá ser alterado em função dos recursos interpostos e a prova será corrigida de 
acordo com o gabarito final divulgado após decisão de tais recursos. 
8. Os pontos relativos às questões eventualmente anuladas serão atribuídos a todos os candidatos constantes 
na lista de presença assinada na data em que for aplicada a prova.
9. Em caso de republicação de gabarito, caberá Recurso Administrativo apenas das questões eventualmente 
alteradas, observando-se o prazo preconizado pelo Item 1 deste Capítulo.
10. Não caberá interposição de Recurso requerendo a reconsideração de Recurso Indeferido interposto 
anteriormente. 
11. Serão preliminarmente indeferidos os recursos:
 a) cujo teor desrespeite a Comissão Examinadora;
 b) que esteja em desacordo com as especificações contidas neste Capítulo;
 c) sem fundamentação ou com fundamentação inconsistente ou incoerente;
 d) que não esteja explícito o requerimento do Candidato Recorrente.
12. Os recursos interpostos que não preencherem os requisitos necessários à sua admissibilidade nos termos 
preconizados neste Capítulo serão recebidos como Direito de Petição, conforme prescrito pela Constituição 
Federal de 1988.
13. A Comissão Examinadora e a Prefeitura Municipal de Bauru constituem última instância para os 
recursos, sendo soberanas em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.
14. Após a publicação do gabarito, a prova será disponibilizada no site da Prefeitura Municipal de Bauru 
www.bauru.sp.gov.br. 
15. Após efetuadas as correções, o Cartão Resposta do candidato será disponibilizado no site da Prefeitura 
Municipal de Bauru www.bauru.sp.gov.br na área de  CONCURSOS/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 de Bauru.

CAPÍTULO XIV – DO PROVIMENTO DO CARGO:
1. O provimento do cargo obedecerá à ordem de classificação.
2. A nomeação será feita no Diário Oficial de Bauru, que estabelecerá data, local e horário para apresentação 
do candidato aprovado.
3. Perderá os direitos decorrentes do concurso o candidato que:
a) não comparecer no prazo disciplinado por lei para a posse (artigo 40 da Lei Municipal nº 1.574/71);
b) não aceitar as condições estabelecidas para exercício do cargo, pela Prefeitura Municipal de Bauru;
c) recusar a nomeação (será excluído da lista de candidatos aprovados, sendo o fato formalizado em Termo 
de Desistência);
d) não comprovar a escolaridade/pré-requisitos estabelecidos no presente Edital;
e) for considerado inapto pela Perícia Médica para as atribuições do cargo para o qual concorreu. 
4. O candidato, após sua nomeação no Diário Oficial de Bauru, terá para posse prazo de 30 (trinta) dias, 
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 
ou Certidão de Casamento ou Escritura Pública de União Estável atualizada;
b) a apresentação da Carteira de Identidade (RG) expedida no estado em que residir na data da nomeação;
c) 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, com firma reconhecida; 
f) a apresentação de Termo de Responsabilidade, declarando não ter sido demitido(a) ou exonerado(a) do 
serviço público municipal, estadual ou federal, com firma reconhecida;
g) apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS; 
h) apresentação de inscrição no Programa de Integração Social (PIS) e/ou no Programa de Formação do 
Patrimônio do Servidor Público (PASEP);
i) a prova de quitação com as obrigações eleitorais, mediante apresentação do Título Eleitoral acompanhado 
do comprovante de votação na última eleição;
j) quando do sexo masculino, a prova de quitação com as obrigações militares, mediante apresentação do 
Certificado de Reservista ou Carta Patente; 
k) a apresentação dos documentos que comprovem a escolaridade/pré-requisitos exigidos para investidura 
no cargo, bem como de outros documentos julgados necessários (conforme indicado no Capítulo III, Item 
f deste edital);
l) a comprovação de registro no Conselho Regional da categoria, acompanhada do comprovante de 
regularidade de pagamento da respectiva anuidade, quando existente; 
m) a comprovação de não registrar antecedentes criminais, mediante apresentação de:
m.1) certidão negativa dos distribuidores criminais dos lugares em que tenha residido nos últimos 05 

(cinco) anos, da Justiça Federal e Estadual, devendo esta(s) ter(em) sido expedida(s) nos últimos 180 (cento 
e oitenta) dias.
m.2) certidão negativa de antecedentes criminais da Polícia Federal e da Polícia dos Estados onde tenha 
residido nos últimos 05 (cinco) anos, devendo estas terem sido expedidas no máximo há 90 (noventa) dias. 
n) à avaliação psicológica, para avaliação de sua saúde mental;
o) à perícia médica, para avaliação de sua saúde física e mental, de caráter eliminatório.
6. Para posse é vedada:
a) a acumulação de aposentadoria e cargo de um mesmo regime próprio de previdência ou regimes próprios 
distintos, salvo aqueles com previsão legal expressa no art.40, inciso 6º da Constituição Federal vigente.
b) a acumulação remunerada de cargos públicos exceto aquelas previstas no art. 37, inciso XVI, alíneas a, 
b e c da Constituição Federal vigente e Súmula 246.
c) qualquer acumulação remunerada de cargos havendo incompatibilidade de horário.
7. De acordo com a Lei Municipal nº 6.525/14, o candidato que tiver o interesse em ser tratado pelo nome 
social, deve requerer no ato da posse.
8. Para posse somente serão aceitos documentos originais ou fotocópias autenticadas. 

CAPÍTULO XV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
1. A inexatidão das afirmativas, irregularidades de documentos ou outras ocorrências constatadas no 
decorrer do processo, ainda que verificadas posteriormente a aplicação das provas, acarretarão a perda dos 
direitos decorrentes do Concurso Público.
2. A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes 
de:
a) endereço não atualizado;
b) endereço de difícil acesso;
c) correspondência devolvida pela ECT por razões diversas de fornecimento e/ou endereço errado do 
candidato;
d) correspondência recebida por terceiros.
3. Toda a menção a horário neste Edital e em outros atos dele decorrentes terá como referência o horário 
oficial de Brasília – DF.
4. Motivarão a eliminação do candidato do Concurso Público, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, a 
burla ou a tentativa de burla a quaisquer das normas definidas neste Edital ou a outras relativas ao Concurso 
Público, aos comunicados, às instruções ao candidato ou às instruções constantes da prova.
5. O prazo de validade do presente Concurso Público será de 02 (dois) anos, a contar da data de sua 
Homologação, podendo ser prorrogado por igual período, de acordo com a necessidade da Administração 
Pública.
6. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar as publicações de todos os atos, editais 
e comunicados referentes a este concurso, devendo ainda manter atualizado seu endereço para 
correspondência e demais dados, no cadastro efetuado pelo mesmo, na área de CONCURSOS/PORTAL 
DO CANDIDATO do site: www.bauru.sp.gov.br, inclusive após divulgação do resultado final.
7. Os atos relativos ao Concurso Público serão publicados no Diário Oficial de Bauru que estará disponível 
na Internet pelo endereço www.bauru.sp.gov.br e no endereço www.bauru.sp.gov.br/concursos não se 
aceitando justificativas para o desconhecimento dos prazos neles assinalados.
8. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria nº 1300/2018.

ANEXO I
DESCRIÇÃO DO CARGO

TÉCNICO EM CONSTRUÇÃO CIVIL/INFRAESTRUTURA – DESENHISTA PROJETISTA
Atender solicitações para confecção e/ou modificação de desenho, plantas, mapas, etc. Informar-se sobre 
as necessidades de confecção ou modificação de desenhos. Informar-se sobre as características do desenho 
(qualidade, detalhes, tipo de impressão, tipo de papel, necessidade de ser confeccionado em papel ou 
impressão, escalas, etc). Levantar histórico da construção, mapas, plantas antigas, detalhes de construções 
da época, etc. Consultar o Engenheiro Civil, caso haja necessidade. Auxiliar os Engenheiros ou Arquitetos na 
revisão para aprovação de projetos particulares, desdobros de lotes e acessibilidade, bem como acompanhar 
a execução de obras públicas licitadas. Avaliar a necessidade de realizar visita para confeccionar o desenho. 
Caso for necessário, solicitar viatura e se dirigir ao local base do desenho. 8- Realizar medições, confeccionar 
esboço, atentar-se para detalhes. Efetuar vistoria e avaliação de projetos com irregularidades. Avaliar e 
escolher os materiais mais indicados para a confecção do trabalho. Calcular escalas. Elaborar, confeccionar 
e imprimir desenhos de várias etapas de uma obra, inclusive planialtimétrico, através de digitação em Auto 
Cad ou programa equivalente. No caso de trabalhos realizados no computador e imprimi-los. Realizar 
atualização das plantas, desenhos, mapas e dados da Prefeitura, informatizando-os se possível. Encaminhar 
os trabalhos realizados para aprovação do seu superior. Caso solicitado, realizar complementações nos 
desenhos finalizados. Modificar os pontos dos desenhos que não foram aprovados pelo superior. Priorizar 
pelo uso padrão dos documentos e desenhos da Prefeitura. Solicitar materiais, quando for necessário. Zelar 
pelo uso e armazenamento adequado dos mesmos. Instruir-se de novas técnicas e recursos. Arquivar os 
trabalhos realizados. Levantar trabalhos, quando solicitado. Eventualmente auxilia em outras atividades 
afins.

ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

PROVA OBJETIVA
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
1. O que é desenho técnico?
2. Normas para desenho técnico: 
2. 1. NBR 10067 - Princípios gerais de representação em desenho técnico;
2.2. NBR 10068 - Folha de desenho - Leiaute e dimensões;
2.3.NBR 10582 - Apresentação da folha para desenho técnico;
2.4.NBR 13142 - Desenho técnico - Dobramento de cópia;
2.5.NBR 8402 - Execução de caracteres para escrita em desenhos técnicos;
2.6.NBR 8403 - Aplicação de linhas em desenhos – tipos de linhas – larguras das linhas;
2.7.NBR 8196 - Desenho técnico – emprego de escalas;
2.8.NBR 12298 - Representação de área de corte por meio de hachuras em desenho técnico;
2.9.NBR 10126 - Cotagem em desenho técnico.
3. Instrumentos: Réguas, gabaritos, escalímetro, esquadros.
4. Perspectiva isométrica.
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5. Projeção ortogonal.
6. Cotagem.
7. Vistas: frontal ou principal, laterais, posterior, inferior, superior.
8. Cortes: longitudinais e transversais.
9. Plantas: baixa, de cobertura, de implantação, de situação.
10. Representação gráfica de edificações: croquis, desenho arquitetônico.
11. Legislação: código sanitário, código de obras.
12. Desenho assistido por computador: Programas – Software.

Sites sugeridos:
1. Apostila Desenhos de Projeto de Edificações – UFRGS. Disponível em: https://ecivilufes.files.wordpress.
com/2011/03/desenho-de-projetos-de-edificac3a7c3b5es.pdf.
2. Apostila de Desenho Técnico I – EDIFICAÇÕES. Disponível em: https://www.passeidireto.com/
arquivo/25491584/277347-apostila-de-desenho-tecnico---edificacoes
3. Apostila de Desenho Técnico – UFPR. Disponível em:
https://docente.ifrn.edu.br/gildamenezes/disciplinas/desenho-tecnico/2015/apostilas/apostila-catapan/view
4. Apostila SENAI - Desenho Técnico e Mecânico. Disponível em: http://www.ebah.com.br/content/
ABAAAfrrAAF/apostila-senai-desenho-tecnico-mecanico

INFORMÁTICA/AUTOCAD
1. Componentes da área de trabalho do Windows;
2. Conhecimentos básicos do Painel de Controle; 
3. Procedimentos para execução de tarefas no Word: edição e formatação de textos, configuração de 
páginas, manipulação de arquivos (novo, salvar, abrir, imprimir);
4. Procedimentos para execução de tarefas no Excel: edição e formatação de dados, manipulação de 
planilhas, construção de fórmulas e construção de gráficos.
5. Interface do AutoCAD;
6. Comandos de desenho;
7. Inserção de pontos por coordenadas;
8. Comandos de precisão;
9. Seleção de objetos;
10. Visualização do desenho;
11. Comandos de modificação;
12. Dimensionamento;
13. Propriedades dos objetos;
14. Parametrização.

LÍNGUA PORTUGUESA
Programa
1. Compreensão/ Interpretação de textos.
1.2. Gêneros Textuais e suas características.
2. Emprego de Vocabulário.
3. Acentuação gráfica - de acordo com o Novo Acordo Ortográfico.
4. Uso dos Porquês.
5. Morfologia (classes de palavras): substantivo, adjetivo, artigo, pronome, verbo, advérbio, preposição, 
conjunção, interjeição e numeral.
5.1. Uso do verbo – flexão verbal – compreensão das pessoas e tempos verbais.
6.  Sintaxe - (estudo do sujeito, predicado, verbos transitivos, verbos intransitivos, objeto direto, objeto 
indireto).
6.1. Período Simples e Período Composto.
6.2. Uso da Crase.
7. Concordância nominal e Verbal.
8. Emprego dos sinais de pontuação.
9. Denotação e conotação – Figuras de linguagem
10. Pontuação.
OBS. Serão exigidos conhecimentos relativos à nova ortografia.

MATEMÁTICA 
1. Conjuntos Numéricos: Naturais, Inteiros, Racionais, Irracionais, Reais - propriedades, operações, cálculo 
algébrico, representação geométrica, divisibilidade, números primos, expressão algébrica (operações 
e fatoração). Operações com números inteiros e fracionários. Raiz Quadrada. Máximo Divisor Comum 
(MDC) e Mínimo Múltiplo Comum (MMC). 
2. Funções: definição, tipos de funções, propriedades, representações, aplicações, equações do 1º e 2º graus.
4. Sistema de medidas para cálculo de comprimento, área, volume, capacidade, massa e tempo.
5. Razão, proporção, números e grandezas proporcionais, regra de três simples e composta, porcentagem 
e juros simples.
6. Sequência e Progressões – progressões aritméticas e geométricas. Aplicações.
7. Trigonometria da 1ª volta: seno, cosseno, tangente, relação fundamental. 
8. Teorema de Tales e Teorema de Pitágoras.
9. Matrizes: conceitos, aplicações e operações. Determinantes e sistemas lineares.
10. Noções de Probabilidade. Análise Combinatória.
11. Estatística: Média aritmética simples e ponderada, moda, mediana, tabelas de frequência, medidas de 
dispersão e análise de dados, tabelas e gráficos. 
12. Matemática Financeira. Razão e proporção, regra de três simples e composta, porcentagem.
13. Geometria: medidas de comprimento, área, volume, capacidade e massa. Áreas e perímetros de figuras 
planas.  Volume e área de sólidos geométricos.
14. Interpretação de tabelas e gráficos para tratamento da informação.
15. Resolução de situações-problema.
16. Problemas de raciocínio lógico e dedutivo.

LEGISLAÇÃO 
1. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (Título III - da Organização do Estado, Capítulo 
IV - Dos Municípios [artigos 29 a 31] e Capítulo VII - Da Administração Pública, Seções I e II [artigos 37 
a 41]).

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
2. Lei Orgânica Municipal. 
Disponível em: https://www.bauru.sp.leg.br/legislacao/lei-organica-municipal/leiorganicaemenda.pdf
3. Lei Municipal nº 3.601, de 27 de julho de 1993 – Estrutura Organizacional da Prefeitura Municipal de 
Bauru.
Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/leis/lei3601.pdf
4. Lei Municipal nº 5.804, de 10 de novembro de 2009 – Regula Atos e Processos Administrativos no 
Âmbito da Administração Pública Municipal.
Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/leis/lei5804.pdf
5. Lei Municipal nº 1.574, de 1º de janeiro de 1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 
Bauru.
Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos/arquivos_site/sec_administracao/lei_1574-71_
estatuto.pdf
6. Lei Municipal nº 3.781, de 21 de outubro de 1994 – Dispõe sobre o Direito de Petição e sobre o Regime 
Disciplinar do Servidor Público Municipal de Bauru.
Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos/sist_juridico/documentos/leis/lei3781.pdf
7. Lei Municipal nº 4.830, de 17 de maio de 2002 – Dispõe sobe a Fundação de Previdência dos Servidores 
Públicos Municipais de Bauru - FUNPREV.
Disponível em: http://www.funprevbauru.sp.gov.br/funprev_v2/pdf/Lei%20n_%204830-02.pdf
8. Lei Municipal nº 5.975, de 01 de outubro de 2010 – Dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Salário 
– PCCS; sobre o reenquadramento, sobre a reconfiguração das carreiras, sobre a instituição de jornadas 
especiais, sobre a criação de nova grade salarial para os cargos efetivos e em comissão, sobre a extinção de 
adicionais, produtividades e gratificações dos servidores públicos municipais, exceto os cargos específicos 
da área de saúde e de educação. 
Disponível em: http://intranet.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/leis/lei5975.pdf

ANEXO III
RELATÓRIO MÉDICO SOBRE PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS

Atesto que o(a) Sr(a)(ta) ______________________________________________, portador(a) do 
número de RG _____________________ e do CPF ________________________, inscrito sob o número 
_________________no concurso público para o cargo de ________________________________é pessoa 
com deficiência, segundo o conceito e critérios expressos no artigo 4º, do Decreto nº. 3298, de 20.12.1999, 
com redação dada pelo artigo 70, do Decreto nº. 5296, de 02.12.2004, da espécie (física, auditiva, visual, 
mental ou múltipla) ____________________. 
Descrição da Deficiência: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Código CID-10:______________. 
- Deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando 
o comprometimento da função física (exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades 
para o desempenho de funções), apresentando-se sob a forma de: 
1.    paraplegia 
2.    paraparesia 
3.    monoplegia 
28. monoparesia 
29. tetraplegia  
30. tetraparesia 
31. triplegia 
32. triparesia 
33. hemiplegia 
34. hemiparesia 
35. ostomia 
36. amputação ou ausência de membro 
37. paralisia cerebral 
38. nanismo 
39. membros com deformidade congênita ou adquirida
- Deficiência Auditiva (anexar exame audiométrico): perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um 
decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz; 
- Deficiência Visual (anexar exame oftalmológico): 
11. cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica. 
12. a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica. 
13. os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60° .
14. ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores. 
15. visão monocular (Súmula n. 377, do STJ)
- Deficiência Mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação 
antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como: 
17. comunicação 
18. cuidado pessoal 
19. habilidades sociais 
20. utilização dos recursos da comunidade 
21. saúde e segurança 
22. habilidades acadêmicas 
23. lazer 
24. trabalho 
- Deficiência Múltipla: associação de duas ou mais deficiências; 
- Reabilitação pela Previdência Social (anexar declaração do INSS). 
Local e Data: __________________________
Nome completo do médico/CRM:___________
Endereço para contato:_________________
Telefone para contato:_________________
Assinatura e carimbo do médico:__________
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ANEXO IV
MODELO DE REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES 

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

Bauru/SP, _____ de __________ de 2018.
__________ (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 2018.
__________ (Assinatura do Candidato)__________

(Nome Completo do Candidato)
(Telefones para Contato)

ANEXO VI
CRONOGRAMA

Datas Eventos
26/07/2018 1ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
07/08/2018 2ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
18/08/2018 2ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
20/08/2018 Abertura das Inscrições
31/08/2018 Encerramento das Inscrições

20, 21 e 22/08/2018 Período para requerimento da Isenção da Taxa de Inscrição

25/08/2018 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento de Isenção de Taxa 
de Inscrição

20 a 31/08/2018 Período para Solicitar Condição Especial para Realizar a Prova e Vaga de 
Deficiente

20/08/2018 a 28/09/2018 Período para Solicitar Condição Especial para Lactante

15/09/2018 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento para Condição 
Especial e Vaga de Deficiente

15/09/2018 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva
20/09/2018 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva
25/09/2018 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva
30/09/2018 Previsão da Realização Prova Objetiva
02/10/2018 Previsão de Divulgação do Gabarito
27/10/2018 Previsão de Resultado e 1º Edital de Convocação Prova Prática
08/11/2018 2º Edital de Convocação Prova Prática
24/11/2018 3º Edital de Convocação Prova Prática
25/11/2018 Previsão da Realização Prova Prática
27/11/2018 Previsão de Publicação de Critérios Prova Prática
08/12/2018 Previsão de Classificação Final
20/12/2018 Previsão de Homologação

Bauru/SP, 26 de julho de 2018.
 DAVID JOSÉ FRANÇOSO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

EDITAL Nº 14/2018
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”, regido de acordo com as Instruções Especiais, parte integrante deste Edital, para 
o provimento do Cargo Público Efetivo de ASSISTENTE EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO 
E TRANSPORTE – ENCANADOR, 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 da 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: 

Marco Antonio Ribeiro da Silva, José Carlos Rocha, Sandra de Cerqueira Cesar, Maria Aline Lemos 
Silva Thobias, José Roberto Anselmo, e sob a coordenação de Karina Osti e Sandra Marquezi Pirola 
Bezerra, sendo todos os membros nomeados pela da Portaria nº 1301/2018, 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 da 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 1ª Fase - Prova Objetiva serão divulgados no Edital de 
Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru em 15 (quinze) de setembro de 2018.  
8. A data, o local e horário de realização da 2ª Fase - Prova Prática serão divulgados no Edital de 
Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru em 27 (vinte e sete) de outubro de 2018.   
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-Requisito Vencimentos¹ Benefícios²

Jornada 
Básica de 
Trabalho

Valor 
Inscrição

Assistente em 
Manutenção, 

Conservação e 
Transporte – 

ENCANADOR

01
Conclusão 
do Ensino 

Fundamental 
R$ 1.058,64 R$ 451,00 40 horas / 

semanais R$ 25,00

Notas:
Vencimentos¹: Referência Salarial C1 / Grade dos Assistentes da Lei Municipal nº 5.975/10 e alterações 
posteriores. 
Lei Municipal nº 7.056/2018
Benefícios²: Vale Alimentação (R$ 392,00) – Lei Municipal nº 5.323/05, Lei Municipal nº 6.663/15 (artigos 
7º e 10) e Lei Municipal nº 7.056/2018.
Vale transporte - Lei Municipal nº 4.214/97, Lei Municipal nº 5.524/07, Decreto Municipal nº 11.637/11e 
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, encontrando-se em pleno exercício de seus direitos civis e políticos;
f) possuir os requisitos necessários para exercer o cargo pleiteado, bem como os documentos comprobatórios 
da escolaridade/pré-requisitos constantes do Capítulo II (Diploma, Certificado ou Declaração de Conclusão 
do Ensino Fundamental, devendo este ser emitido por estabelecimento de Ensino Oficial ou Particular, 
devidamente reconhecido pelo órgão competente - MEC) 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 nº 5.805/09.
i) não ter sido demitido ou exonerado do serviço público federal, estadual ou municipal, em consequência 
de processo administrativo ou a bem do serviço público, bem como não ter sido demitido por justa causa de 
emprego público de autarquia, fundação, empresa pública, ou sociedade de economia mista, instituída por 
órgãos da administração federal, estadual ou municipal;
j) conhecer e estar de acordo com as Instruções do Concurso.
2. O ato de nomeação será tornado sem efeito quando o candidato:
a) não tomar posse dentro do prazo legal;
b) deixar de comprovar qualquer um dos requisitos especificados anteriormente;
c) tiver sido demitido a bem do serviço público ou por justa causa, em quaisquer das esferas da Administração 
Pública; 
d) apresentar declarações falsas.
3. A comprovação do preenchimento das condições necessárias à investidura no cargo será feita através da 
apresentação/entrega de seus documentos comprobatórios. 
4. O candidato nomeado que, na data da posse, não reunir todos os requisitos enumerados no Item 1 deste 
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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, no site www.bauru.sp.gov.br na ÁREA DE CONCURSOS das 0h (zero hora) do dia 20 
(vinte) de agosto de 2018 às 20h do dia 31 (trinta e um) de agosto de 2018, (horário de Brasília/DF), 
devendo o candidato adotar os seguintes procedimentos:
 2.1) Escolha do Cargo: Escolher o Cargo desejado em “Inscrições Abertas” e selecionar 
“Fazer Inscrição”.
 2.2) Cadastro: O candidato deverá efetuar seu acesso ao sistema (caso já possua usuário e 
senha cadastrados) ou cadastrar-se em “Cadastro do Candidato”, informando corretamente todos os dados 
solicitados, atentando-se para os dados OBRIGATÓRIOS.
2.3) Seleção do Cargo Desejado: Após preencher o cadastro, o candidato deverá optar pelo cargo para 
o qual pretende concorrer, sendo, no caso regulado pelo presente Edital: Assistente Em Manutenção, 
Conservação e Transporte – ENCANADOR 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$ 25,00 (vinte e cinco reais), importância esta 
referente à Taxa de Inscrição, não restituível sob qualquer hipótese, bem como do Pré-Comprovante de 
Inscrição.   
a) O Boleto Bancário impresso nos termos indicados no Item 2.5 poderá ser pago em qualquer 
agência bancária, até a data de seu vencimento. Não serão aceitos pagamentos em cheque, através de 
transferência, DOC, ordem de pagamento, condicionais e/ou extemporâneas ou por qualquer outra 
via que não a especificada neste Edital. Sendo verificado, a qualquer tempo, o recebimento de inscrição 
que não atenda a todos os requisitos fixados no presente Item, a mesma será cancelada.
b) Não será aceito, como comprovante de pagamento de taxa de inscrição, comprovante de agendamento 
bancário ou extrato bancário.
c) O candidato que efetuar o pagamento do Boleto Bancário referente a outro concurso que não o 
do cargo previsto neste edital não poderá utilizá-lo para efetivar a inscrição neste concurso, sendo 
obrigado a novo pagamento.
2.6) Todos os candidatos inscritos poderão reimprimir seu boleto bancário, caso necessário, no máximo até 
as 19h59min do dia 31(trinta e um) de agosto de 2018, quando este recurso será retirado do site, para 
pagamento neste mesmo dia, impreterivelmente.
2.7) Efetivação da Inscrição: O candidato deverá acompanhar (mediante login e senha de acesso) 
durante os 05 (cinco) dias úteis subsequentes ao pagamento do Boleto Bancário tratado no Item 2.5, 
na área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site www.bauru.sp.gov.br a efetivação de sua 
inscrição. A inscrição do candidato somente será válida após a sua Efetivação, nos termos indicados 
neste item. Caso não seja observada tal determinação, o candidato ficará impossibilitado de realizar 
a prova, não tendo direito a restituição dos valores recolhidos a título de Taxa de Inscrição.
a) O candidato deve imprimir o COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO (com status PAGO ou ISENTO) 
na área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site www.bauru.sp.gov.br após a efetivação 
e, para sua segurança, levar no dia da Prova.
b) Caso o candidato tenha efetuado o pagamento do Boleto Bancário nos termos indicados neste Capítulo 
e não tenha a confirmação de seu pagamento no site supracitado, este deverá entrar em contato com o 
Departamento de Recursos Humanos, pelos telefones (14) 3235-1081, (14) 3235-1076 ou (14) 3235-1207, 
das 08h às 12h e das 13h às 18h. 
Observações: a) Por se tratar de um sistema informatizado de concursos, o candidato deverá seguir todas 
as orientações deste, previstas neste Capítulo, bem como arquivar seu usuário e senha para possibilitar 
posteriores consultas e/ou outras inscrições em outros concursos desta Prefeitura.
b) A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por qualquer procedimento, efetuado pela internet, 
não recebido por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento 
das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência 
de dados.
3. O candidato deverá estar atento ao boleto que irá utilizar para pagamento de sua inscrição, pois caso 
efetue o pagamento de boleto referente à inscrição cancelada, o pagamento será inválido, impossibilitando 
sua participação no certame.
4. A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por inscrições não recebidas por quaisquer 
motivos de ordem técnica ou por procedimento indevido dos usuários ou de instituições bancárias. Assim, 
é recomendável que o candidato realize a sua inscrição e efetue o respectivo pagamento com a devida 
antecedência.
5. As alterações de nome, RG e data de nascimento, referentes a este concurso, deverão ser realizadas na 
área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site: www.bauru.sp.gov.br até o último dia 
de inscrição. É de inteira responsabilidade do candidato o correto e completo preenchimento dos dados 
pessoais solicitados no ato da inscrição, dispondo do direito da Comissão Examinadora excluir do certame 
o candidato que não o fizer. 
6. As informações prestadas no cadastro/inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, dispondo 
a Comissão Examinadora do direito de excluir do certame aquele que NÃO preencher o cadastro/inscrição 
de forma completa e correta.

CAPÍTULO V – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DAS PROVAS: 
1. Condições Especiais para Prestação das Provas: Os candidatos com necessidades especiais 
temporárias ou permanentes poderão  requerê-las, de forma justificada, no ato da inscrição, apresentando 
pedido detalhado das condições especiais de que necessita, como por exemplo: prova ampliada, auxílio 
para leitura da prova, sala de fácil acesso, utilização de aparelho (auditivo, medição de glicemia, etc...) ou 
outras condições as quais deverão estar claramente descritas no pedido.
1.1) A solicitação da Condição Especial para prestar a prova deverá vir acompanhada de Laudo Médico, 

expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses antes do término do período designado para as 
inscrições, no qual conste a Classificação Internacional de Doença – CID da doença que acomete o 
candidato, bem como a justificativa de necessidade da condição pleiteada pelo candidato. 
  1.1.1) A não observância, pelo candidato, de quaisquer das disposições deste 
Capítulo, implicará a perda do direito de atendimento da condição especial.
1.2) O laudo médico deverá ser enviado pelo correio com A.R. (Aviso de Recebimento) endereçado a 
Comissão Examinadora do referido concurso, para o Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura 
Municipal de Bauru, localizado na Praça das Cerejeiras, n° 1-59, Vila Noemy, Bauru/SP, CEP: 17014-900, 
no período de 20 (vinte) a 31 (trinta e um) de agosto de 2018.
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 das Provas, serão publicadas no 
Diário Oficial de Bauru em 15 (quinze) de setembro de 2018.
1.5) Contra a decisão que indeferir a solicitação de condição especial para prestação das provas caberá 
recurso, devidamente justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como 
termo inicial o 1° (primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível 
no site  www.bauru.sp.gov.br 

CAPÍTULO VI – DA CANDIDATA LACTANTE:
1. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas em sala reservada, além 
de informar na inscrição, deverá apresentar pessoalmente ou por e-mail, os seguintes documentos:
1.1) Pessoalmente: A candidata lactante deverá apresentar na Prefeitura Municipal de Bauru – Departamento 
de Recursos Humanos, localizado na Praça das Cerejeiras, nº 1-59, Vila Noemy, CEP: 17014-900 – Bauru/
SP, 2° andar, requerimento contendo seu nome completo, o número da Carteira de Identidade (RG), o 
número do CPF, a nomenclatura do cargo que pretende concorrer, bem como seu número de inscrição, 
acompanhado de cópia da Certidão de Nascimento da criança e do documento de identificação oficial com 
foto do acompanhante adulto, das 08h às 12h e das 13h às 18h, no período de 20 (vinte) de agosto a 
27 (vinte e sete) de setembro de 2018 e das 08h às 12h e das 13h às 16h, no dia 28 (vinte e oito) de 
setembro de 2018.
1.2) Por e-mail: A candidata lactante deverá encaminhar cópia digitalizada da certidão de nascimento da 
criança e o documento de identificação oficial com foto do acompanhante adulto, para o e-mail rh@bauru.
sp.gov.br até às 16h do dia 28 (vinte e oito) de setembro de 2018. A candidata deverá informar seu nome 
completo, o número de sua Carteira de Identidade (RG), o número do CPF, a nomenclatura do cargo que 
pretende concorrer, bem como seu número de inscrição. 
2. Caso a candidata não tenha informado a condição de lactante na inscrição, esta deve observar o 
estabelecido nos itens 1.1 e 1.2.
3. O acompanhante adulto ficará em sala reservada e será o responsável pela guarda da criança.  Este estará 
submetido a todas as normas constantes no Edital regulamentador do certame, inclusive no tocante ao uso 
de equipamentos eletrônicos e celulares.
4. A candidata que não levar 01 (um) acompanhante adulto não poderá permanecer com a criança no local 
de realização da prova.
5. No momento da amamentação, a candidata será acompanhada por um fiscal sem a presença do 
responsável pela criança e sem o material da prova.
6. Caso a criança ainda não tenha nascido até a data estabelecida no Item 1, a candidata deverá apresentar 
na data designada para realização da prova cópia da Certidão de Nascimento da criança, bem como o 
documento de identificação do acompanhante, que deverá ser apenas 01 (uma) pessoa. 
7. A Prefeitura Municipal de Bauru não disponibilizará, em hipótese alguma, acompanhante para guarda 
da criança.
8. Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata.

CAPÍTULO VII – DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA:
1. As pessoas com deficiência que pretendem fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas no inciso 
VIII do artigo 37 da Constituição Federal, na Lei Federal nº 7.853/89, no Decreto Federal nº 3.298/99, na 
Lei Complementar Estadual nº 683/92 e alterações posteriores, no Decreto Estadual nº 60.449/14, na Lei 
Municipal nº 6.871/16 e na Lei Municipal nº 6.939/17, é assegurado o direito de inscrever-se para o cargo 
em Concurso Público, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência.
2. Em cumprimento a legislação Federal, Estadual e Municipal, ser-lhes-á reservado o percentual de 5% 
(cinco por cento) das vagas a serem preenchidas. 
3. As frações decorrentes do cálculo do percentual de que trata o caput desse artigo só serão arredondadas 
para o número inteiro subsequente quando maiores ou iguais a 05 (cinco).  
4. O candidato com deficiência, antes de inscrever-se no presente concurso deverá verificar se as atribuições 
do cargo são compatíveis com a sua deficiência. 
5. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no artigo 
4º do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, na Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça e na Lei 
Brasileira de Inclusão (LBI) nº 13.146/15 - Estatuto da Pessoa com Deficiência. 
6. As pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no artigo 40 do Decreto 
Federal nº 3.298/99, participarão do concurso em igualdade de condições com os demais candidatos, no 
que se refere ao conteúdo da prova, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de 
aplicação da prova. 
7. O candidato com deficiência poderá requerer no ato da inscrição e na forma disciplinada pelo Capítulo V 
deste Edital, condição especial, para o dia de realização da prova, indicando as suas necessidades, conforme 
previsto no artigo 40, parágrafos 1º e 2º, do Decreto Federal nº 3.298/99 e alterações.
8. O candidato deverá declarar no ato da inscrição tal condição, especificando-a no Formulário de 
Inscrição preenchido via internet nos termos indicados no Capítulo 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, sua Carteira de Identidade (RG), número do CPF, conforme 
modelo do Anexo III. 
a) O Laudo Médico para os fins acima indicados deverá constar expressamente que a deficiência se 
enquadra na previsão do artigo 4º e seus incisos do Decreto Federal nº 3.298/99 e alterações posteriores. 
9. Os benefícios previstos nos parágrafos 1º e 2º do artigo 40 do Decreto Federal nº 3.298/99, deverão ser 
requeridos conforme modelo do Anexo IV e tal Requerimento deverá ser enviado pelo correio com A.R. 
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(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 20 (vinte) a 31 (trinta e um) de agosto de 2018.
10. Além do já determinado, o candidato com deficiência deverá declarar, quando da inscrição, se deseja 
concorrer às vagas reservadas aos candidatos com deficiência, no campo destinado para tal finalidade.
11. O candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme as instruções constantes neste 
Capítulo, não poderá impetrar recurso administrativo em favor de sua condição.
12. O candidato com deficiência, se classificado na forma estabelecida por este Edital, além de figurar na 
lista de classificação geral, terá seu nome constante da lista específica de deficientes. 
13. O candidato com deficiência aprovado no concurso regulado por este Edital, quando convocado, deverá, 
munido de documento de identidade original, submeter-se à avaliação a ser realizada pelos médicos 
oficiais do Município de Bauru, objetivando verificar se a deficiência declarada se enquadra na previsão do 
artigo 4º, do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, assim como se há compatibilidade ou não da 
deficiência com as atribuições do cargo a ser ocupado, nos termos dos artigos 37 e 43 da referida norma, 
observadas as seguintes disposições:
13.1) A avaliação de que trata este Item terá caráter terminativo.
13.2) Verificada a incompatibilidade entre a deficiência e as atribuições do cargo postulado, o candidato 
será eliminado do certame.
13.3) Será eliminado da lista de deficientes o candidato, cuja deficiência assinalada no Formulário de 
Inscrição não se fizer constatada na forma do artigo 4º e seus incisos do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas 
alterações, devendo o mesmo permanecer apenas na lista de classificação geral.
14. As vagas reservadas que não forem providas por falta de candidatos com deficiência ou por reprovação 
no concurso ou na perícia médica, esgotada a listagem especial, serão preenchidas pelos demais candidatos 
com estrita observância à ordem classificatória.
15. A não observância, pelo candidato, de qualquer das disposições deste Capítulo, implicará a perda do 
direito a ser nomeado para as vagas reservadas aos candidatos com deficiência.
16. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para o Concurso Público regulado por este Edital 
e não será devolvido ao candidato.
17. Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de 
restrição funcional, licença por motivo de saúde ou aposentadoria por invalidez.
18. As decisões sobre o requerimento de inscrição como deficiente serão publicadas no Diário Oficial de 
Bauru em 15 (quinze) de setembro de 2018.
19. Contra a decisão que indeferir a solicitação de inscrição como deficiente caberá recurso, devidamente 
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1° 
(primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível no site www.bauru.
sp.gov.br 

CAPÍTULO VIII – DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO:
1. De acordo com a Lei Municipal nº 6.871/16 e Lei Municipal nº 6.939/17, ficarão isentos do recolhimento 
da Taxa de Inscrição, os candidatos que comprovarem no mínimo 02 (duas) DOAÇÕES DE SANGUE, 
realizadas nos últimos 12 (doze) meses até o último dia do período de isenção da inscrição, em órgão 
oficial ou em entidade coletora de sangue credenciada pela União, pelo Estado ou pelo Município. 
2. A isenção, tratada no Item 1 deste Capítulo deverá ser expressamente requerida no ato da inscrição 
efetuada nos termos indicados no Capítulo 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 efetivar a Isenção da Taxa de Inscrição nos termos do presente Capítulo, os candidatos deverão 
apresentar no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Bauru, localizado na Praça 
das Cerejeiras, nº 1-59, Vila Noemy, Bauru/SP, CEP: 17014-900, nos dias 20 (vinte), 21 (vinte e um) e 
22 (vinte e dois) de agosto de 2018, das 08h30min às 17h, documento hábil a comprovar no mínimo 
02 (duas) doações de sangue, realizadas nos últimos 12 (doze) meses até o último dia do período 
de isenção da inscrição, expedido por órgão oficial ou por entidade coletora de sangue credenciada 
pela União, pelo Estado ou pelo Município, obrigatoriamente com a cópia do Pré-comprovante de 
inscrição, devidamente impresso nos termos indicados no Capítulo IV. O PRÉ-COMPROVANTE DE 
INSCRIÇÃO encontra-se disponível na área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site 
www.bauru.sp.gov.br
5. Será aceito o seguinte documento para fins de concessão da Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição: 
Declaração firmada em papel timbrado do órgão oficial ou da entidade coletora de sangue credenciada 
pela União, pelo Estado ou pelo Município, contendo o nome completo e o número de identidade do 
doador, a data das 02 (duas) últimas doações, com assinatura, e carimbo do responsável do setor / 
área / departamento (cópia autenticada ou cópia simples acompanhada da via original).
6. Os candidatos que optarem pela apresentação de cópia do comprovante de doação de sangue nos termos 
indicados no Item 5 deste Capítulo, deverão apresentar no local e período designados no Item 4, a via 
original de seu comprovante de doação para que seja providenciada sua regular autenticação.
7. Será indeferido o Requerimento de Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição que estiver preenchido 
incorretamente, que for encaminhado por outro meio que não o estabelecido no Item 4 deste Capítulo e 
que não observar os requisitos elencados no Item 5, também deste Capítulo.
8. As decisões sobre deferimento/indeferimento de Isenção de Taxa de Inscrição serão publicadas no Diário 
Oficial de Bauru em 25 (vinte e cinco) de agosto de 2018. 
9. Contra a decisão que indeferir a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição caberá recurso, devidamente 
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1° 
(primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br
10. O candidato beneficiado com a Isenção da Taxa de Inscrição terá sua inscrição efetivada nos termos do 
Capítulo IV, Item 2.7.
11. Os candidatos que tiverem a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição indeferida e desejarem efetivar 
sua inscrição, poderão fazê-lo mediante pagamento do Boleto Bancário, nos termos indicados no Capítulo 
IV.
                 11.1) O Boleto Bancário para os optantes “Doadores” será gerado com o valor integral da 
Inscrição, permitindo aos candidatos efetuarem o pagamento em caso de indeferimento da Isenção do 

pagamento da taxa de Inscrição pelos motivos expostos nos itens anteriores, observados o período de 
inscrição e os horários bancários de sua região.

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

Cargo Provas Nº 
Questões Peso Caráter Duração 

da Prova

Assistente em 
Manutenção, 

Conservação e 
Transporte – 

ENCANADOR

Prova 
Objetiva

Conhecimentos 
Específicos 15

40 Eliminatório e 
Classificatório 03 horasLíngua Portuguesa 08

Matemática 10
Legislação 07

Prova 
Prática

Consistirá na 
identificação, 

manuseio e uso 
de ferramentas, 

materiais e 
equipamentos 
utilizados nas 

atividades 
inerentes ao cargo, 

envolvendo: 
medições de 
materiais de 
instalações 

hidráulicas, leitura 
e interpretação 

de desenhos 
hidráulico, 

montagem de 
circuitos hidráulico 

seguindo os 
procedimentos 
de junção entre 

tubos e conexões 
de cada tipo de 

materiais, realizar 
curvas em tubos 

conforme ângulos 
especificados, 

vedar tubulações, 
dimensionar 

tubulações e teste 
de estanqueidade 

em tubulações 
e uso de EPI’s, 
demonstrando 

domínio e 
habilidade física.   

- 60 Eliminatório e 
Classificatório -

2. O Concurso Público realizado para preenchimento do cargo de Assistente Em Manutenção, 
Conservação e Transporte – ENCANADOR será composto por Prova Objetiva e Prova Prática, nos 
termos abaixo descritos:
2.1) 1ª Fase - Prova Objetiva: de caráter eliminatório e classificatório, valendo 40 (quarenta) pontos, 
prevista para realizar-se no dia 30 (trinta) de setembro de 2018, será composta por 40 (quarenta) questões 
objetivas de múltipla escolha com 04 (quatro) alternativas cada uma, versando sobre os assuntos 
constantes no Conteúdo Programático do Anexo II, sendo considerada apenas 01 (uma) alternativa 
correta, e sua aplicação terá duração de 03 (três) horas, sendo habilitados nesta fase os candidatos que 
obtiverem no mínimo 60% (sessenta por cento) de aproveitamento.
2.2) 2ª Fase – Prova Prática: de caráter eliminatório e classificatório, valendo 60 (sessenta) pontos, 
consistirá na identificação, manuseio e uso de ferramentas, materiais e equipamentos utilizados nas 
atividades inerentes ao cargo, envolvendo: medições de materiais de instalações hidráulicas, leitura e 
interpretação de desenhos hidráulico, montagem de circuitos hidráulico seguindo os procedimentos de 
junção entre tubos e conexões de cada tipo de materiais, realizar curvas em tubos conforme ângulos 
especificados, vedar tubulações, dimensionar tubulações e teste de estanqueidade em tubulações e uso de 
EPI’s, demonstrando domínio e habilidade física.  
2.2.1) Serão convocados para realização da 2ª Fase – Prova Prática os candidatos habilitados na 1ª 
Fase - Prova Objetiva, considerando-se os 60 (sessenta) primeiros colocados, conforme descrito no 
Capítulo XI.

CAPÍTULO X – DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS:
1. A data, local e horário para realização da 1ª Fase - Prova Objetiva serão publicados no Edital de 
Convocação no Diário Oficial de Bauru em 18 (dezoito) de setembro de 2018.
2. A data, local e horário para realização da 2ª Fase – Prova Prática serão publicados no Edital de 
Convocação no Diário Oficial de Bauru em 27 (vinte e sete) de outubro de 2018.
3. Só será permitida a participação do candidato na 1ª Fase - Prova Objetiva e 2ª Fase – Prova Prática, 
nas respectivas datas, locais e horários constantes dos respectivos Editais de Convocação publicados 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 1ª Fase - Prova 
Objetiva e 2ª Fase – Prova Prática.
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5. O candidato deverá comparecer ao local designado para realização da 1ª Fase - Prova Objetiva, com 
antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para seu início, munido do seguinte 
documento original: Carteira de Identidade (RG) ou Carteira Expedida por Órgão de Classe que 
tenha força de documento de identificação ou Carteira de Trabalho ou qualquer outro documento 
com foto reconhecido por lei. Não serão aceitas cópias, ainda que autenticadas.
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 1ª Fase -  Prova Objetiva ou  2ª Fase - Prova Prática, 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.
7.1) Não serão considerados os casos de alterações psicológicas, patológicas e/ou fisiológicas temporárias 
de candidatos e não será dispensado tratamento diferenciado em função dessas alterações, não havendo a 
possibilidade de oferecer condição especial e segunda chamada de Prova. 
8. Ao adentrar ao local de aplicação das Provas, o candidato não poderá ausentar-se do mesmo antes de 
seu início.
9. O candidato somente poderá ausentar-se da sala/local em que serão aplicadas as Provas, após o início das 
mesmas, para beber água ou ir ao banheiro, acompanhado de um fiscal.
10. Nos casos de necessidade de atendimento de urgência, o candidato poderá ausentar-se da sala e ser 
atendido nas dependências do local onde se realiza a prova sob acompanhamento de um fiscal. Ao final do 
atendimento, poderá retornar à sala, sem prorrogação do prazo para término das provas.
11. A inviolabilidade das provas será comprovada na sala de aplicação, no momento do rompimento do(s) 
lacre(s) e da(s) embalagem(ns) de provas, na presença de até 03 (três) candidatos(as) e mediante  assinatura 
de Ata de Ocorrência/Termo de Compromisso.
12. Os horários de início das Provas serão definidos em cada local, após os devidos esclarecimentos sobre 
sua aplicação.
13. O candidato somente poderá entregar a Prova Objetiva e o Cartão Resposta, depois de transcorrida 01 
(uma) hora do início da aplicação da mesma.
14. Será eliminado do certame o candidato que, durante a realização da Prova Objetiva, for surpreendido 
portando aparelhos eletrônicos, tais como bipe, walkman, agenda eletrônica, calculadora, notebook, 
netbook, palmtop, receptor, gravador, telefone celular, máquina fotográfica, protetor auricular, MP3, MP4, 
controle de alarme de carro, tablet, Ipad, Ipod, Iphone, etc., bem como relógio de qualquer espécie e óculos 
escuros. 
14.1. É reservado à Coordenação do Concurso, caso julgue necessário, o direito de utilizar detector de 
metais, durante a aplicação da(s) prova(s). Caso o candidato seja flagrado pelo detector de metal portando 
qualquer tipo de aparelho eletrônico, será excluído do concurso. 
14.2. Durante a realização de qualquer prova deste Concurso Público não será permitida a utilização de 
qualquer tipo de aparelho que realize a gravação de imagem, de som, ou de imagem e som pelo candidato, 
pelos seus familiares ou por quaisquer outros estranhos ao Concurso Público. Caso haja qualquer 
necessidade de realização de uma ou mais modalidades de gravação aqui citada, com vistas à produção 
do conhecimento a ser avaliado pela Comissão Examinadora do Concurso Público, caberá à Prefeitura 
Municipal de Bauru e, somente a ela, a realização, o uso e a guarda de todo e qualquer material produzido.
15. Os candidatos não poderão adentrar a sala de prova utilizando quaisquer acessórios de chapelaria, tais 
como chapéu, boné, gorro, lenços, etc., exceto quando em tratamento de saúde, mediante apresentação de 
laudo médico no dia de realização da Prova Objetiva.
16. Ao ingressar na sala para realização da prova, os candidatos deverão lacrar todos os seus pertences 
em embalagem plástica fornecida pela organização deste concurso, desligando todos os equipamentos 
eletrônicos (celulares, relógio de qualquer espécie) uma vez que, se os mesmos emitirem qualquer tipo de 
sinal sonoro, o candidato será excluído do certame. 
17. Caso o candidato seja flagrado com algum pertence sem lacre poderá ser eliminado do certame.
18. A embalagem plástica, contendo os objetos pessoais, deverá permanecer durante todo o concurso 
debaixo da carteira.
  18.1) O candidato que não atender tal determinação poderá ser eliminado do 
certame.   
  18.2) Sugere-se aos candidatos, antes de lacrar seus pertences que verifiquem se estão portando 
todos os itens necessários à execução da prova (óculos de grau (exceto óculos escuro), caneta esferográfica 
de material transparente, documento de identificação). 
  18.3) Após o início da Prova Objetiva não será permitido o rompimento do lacre.
  18.4) A embalagem plástica tratada no Item 16 só poderá ser violada após a saída do candidato 
do local estabelecido para realização da prova.
  
CAPÍTULO XI – DO JULGAMENTO DAS PROVAS E DA SUA CLASSIFICAÇÃO:
1. A 1ª Fase - Prova Objetiva aplicada aos candidatos ao cargo de Assistente Em Manutenção, 
Conservação e Transporte – ENCANADOR terá caráter eliminatório e classificatório, atribuindo-se 
1,00 (um ponto) a cada questão correta. Será considerado habilitado nesta fase aquele que obtiver, no 
mínimo, 60% (sessenta por cento) de aproveitamento.
2. As questões da Prova Objetiva serão respondidas em um Cartão Resposta personalizado, que 
constará os dados do candidato.
3. Não será computada questão com emenda ou rasura, ainda que legível, nem questão não respondida ou 
que contenha mais de uma resposta, mesmo que uma delas esteja correta.
4. Os candidatos que fizerem algum tipo de rasura ou não preencherem corretamente o Cartão Resposta, 
com caneta esferográfica de tinta azul ou preta fabricada em material transparente, de acordo com as 
instruções constantes na Folha de Rosto da Prova Objetiva e com as informações transmitidas pelos fiscais 
de sala terão sua prova anulada.
5. 5. Os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente no Cartão Resposta serão de inteira 
responsabilidade do candidato, portanto não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado 
às respostas ou à assinatura, pois qualquer marca poderá ser lida pela leitora óptica, prejudicando o 
desempenho do candidato.
6. O Cartão Resposta será o único documento válido para correção e NÃO será substituído em hipótese 
alguma, salvo se detectado erro ocasionado pela Coordenação do Concurso.
7. O candidato é responsável pela conferência de seus dados pessoais registrados no Cartão Resposta, tais 
como nome, número de inscrição e Cadastro de Pessoa Física (CPF).
8. A Prova Objetiva será corrigida por meio de leitura óptica, não sendo prevista a correção manual.
9. Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do certame o candidato que, durante a 

realização da prova: 
9.1) for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a execução da prova; 
9.2) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas e/ou com 
os demais candidatos;
9.3) recusar-se, por qualquer motivo, a devolver o caderno de prova ou gabarito, quando solicitado; 
9.4) Descumprir as instruções contidas no caderno de prova.
10. A 2ª Fase – Prova Prática aplicada aos candidatos ao cargo de Assistente Em Manutenção, 
Conservação e Transporte – ENCANADOR terá caráter eliminatório e classificatório. A nota final 
corresponderá a soma do número de acertos do candidato na 1ª Fase – Prova Objetiva e a pontuação 
obtida na 2ª Fase – Prova Prática, sendo aprovado no Concurso Público regulado no presente edital, o 
candidato que obtiver 60% (sessenta por cento) de aproveitamento. Serão convocados para realização 
da 2ª Fase – Prova Prática os candidatos habilitados na 1ª Fase - Prova Objetiva, considerando-se os 
60 (sessenta) primeiros colocados. 
   10.1) Em caso de igualdade de pontuação na 60ª classificação, todos serão convocados para 
a Prova Prática. 
10.2) Todos os candidatos descritos como deficientes aprovados na  1ª Fase - Prova Objetiva conforme 
Capítulo VII deste edital também serão considerados habilitados para a 2ª Fase - Prova Prática.
11. Os resultados da 1ª Fase - Prova Objetiva e 2ª Fase - Prova Prática serão publicados oportunamente 
no Diário Oficial de Bauru.
12. Da divulgação do Resultado constarão apenas os candidatos aprovados para o cargo tratado neste edital.
13. Os candidatos aprovados no presente concurso serão classificados em ordem decrescente de pontuação e 
a posse será feita obedecendo-se rigorosamente à ordem de classificação e as necessidades da Administração 
Pública, de acordo com sua conveniência e oportunidade.
14. Em caso de empate na nota final do concurso, terá preferência o candidato que, na seguinte ordem:
a) tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, até o último dia de inscrição neste concurso, conforme 
prescrito pelo artigo 27, parágrafo único, da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso);
b) comprovar ter realizado 90 (noventa) horas de serviços voluntários nos doze meses imediatamente 
antecedentes a data do último dia de inscrição (Art. 1º e 2º da Lei Municipal nº 7.083/2018)
b1) O candidato deverá informar a realização do serviço voluntário no ato de sua inscrição e, para fins 
de validação, enviar o comprovante do curso de capacitação e a declaração do trabalho voluntário em até 
30 dias corridos a contar do último dia de inscrição. Tais documentos deverão ser enviados pelo correio 
com A.R. (Aviso de Recebimento) endereçados a Comissão Examinadora do referido concurso, para o 
Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Bauru, localizado na Praça das Cerejeiras, 
n° 1-59, Vila Noemy, Bauru/SP, CEP: 17014-900 (Art. 3º da Lei Municipal nº 7.083/2018).
b2) Caso o candidato não comprove documentalmente ter exercido o voluntariado, conforme previsto no 
item b1) deste capítulo, desde que tenha declarado essa condição (no ato da inscrição), não terá direito a 
este critério de desempate neste Concurso Público;
c) obtiver maior nota na Prova Prática;
d) obtiver maior número de acertos nas questões de Conhecimentos Específicos da Prova Objetiva; 
e) obtiver maior número de acertos nas questões de Matemática da Prova Objetiva;
f) obtiver maior número de acertos nas questões de Língua Portuguesa da Prova Objetiva;
g) obtiver maior número de acertos nas questões de Legislação da Prova Objetiva;
h) tiver a maior idade entre os candidatos.

CAPÍTULO XII – DOS RECURSOS:
1. Sob pena de não conhecimento, os recursos referentes a qualquer ato público do concurso regulado por 
este edital deverão ser endereçados à Comissão Examinadora e interpostos no prazo de até 05 (cinco) 
dias úteis após a ocorrência do evento que lhes der causa, tendo como termo inicial o 1º (primeiro) dia 
útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru e no site www.bauru.sp.gov.br de acordo com 
o modelo do Anexo V.
1.1) O Candidato Recorrente deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito, restando explícito o seu 
requerimento (exemplos: anulação, alteração de gabarito, etc.). 
2. Admitir-se-á um único recurso por candidato para cada ato público deste concurso, devidamente 
fundamentado, sendo desconsiderados recursos de igual teor e pedidos genéricos.
3. Os recursos deverão ser entregues pelo candidato ou por seu procurador, em 02 (duas) vias (original e 
cópia), no Expediente da Secretaria Municipal da Administração localizado na Praça das Cerejeiras, n° 
1-59, Vila Noemy, Bauru/SP, no horário das 8h às 12h e das 13h30min. às 18h. Não serão aceitos recursos 
interpostos por fax-símile, telegrama, internet ou por qualquer outro meio que não esteja especificado neste 
Edital.
4. Somente serão apreciados 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 concorreu o Candidato Recorrente;
c) indicação da numeração do Edital regulamentador do Concurso Público do qual o Candidato Recorrente 
participou e deseja esclarecimentos;
d) qualificação completa do Candidato Recorrente (nome completo, RG, CPF, endereço residencial e 
telefone (s) para contato);
e) indicação de seu número de inscrição;
f) estar devidamente assinado pelo Candidato Recorrente.
6. As decisões dos recursos serão publicadas no Diário Oficial de Bauru.
7. O gabarito publicado poderá ser alterado em função dos recursos interpostos e a prova será corrigida de 
acordo com o gabarito final divulgado após decisão de tais recursos. 
8. Os pontos relativos às questões eventualmente anuladas serão atribuídos a todos os candidatos constantes 
na lista de presença assinada na data em que for aplicada a prova.
9. Em caso de republicação de gabarito, caberá Recurso Administrativo apenas das questões eventualmente 
alteradas, observando-se o prazo preconizado pelo Item 1 deste Capítulo.
10. Não caberá interposição de Recurso requerendo a reconsideração de Recurso Indeferido interposto 
anteriormente. 
11. Serão preliminarmente indeferidos os recursos:
 a) cujo teor desrespeite a Comissão Examinadora;
 b) que esteja em desacordo com as especificações contidas neste Capítulo;
 c) sem fundamentação ou com fundamentação inconsistente ou incoerente;
 d) que não esteja explícito o requerimento do Candidato Recorrente.
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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. A Comissão Examinadora e a Prefeitura Municipal de Bauru constituem última instância para os 
recursos, sendo soberanas em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.
14. Após a publicação do gabarito, a prova será disponibilizada no site da Prefeitura Municipal de Bauru 
www.bauru.sp.gov.br. 
15. Após efetuadas as correções, o Cartão Resposta do candidato será disponibilizado no site da Prefeitura 
Municipal de Bauru www.bauru.sp.gov.br na área de  CONCURSOS/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 de Bauru.

CAPÍTULO XIV – DO PROVIMENTO DO CARGO:
1. O provimento do cargo obedecerá à ordem de classificação.
2. A nomeação será feita no Diário Oficial de Bauru, que estabelecerá data, local e horário para apresentação 
do candidato aprovado.
3. Perderá os direitos decorrentes do concurso o candidato que:
a) não comparecer no prazo disciplinado por lei para a posse (artigo 40 da Lei Municipal nº 1.574/71);
b) não aceitar as condições estabelecidas para exercício do cargo, pela Prefeitura Municipal de Bauru;
c) recusar a nomeação (será excluído da lista de candidatos aprovados, sendo o fato formalizado em Termo 
de Desistência);
d) não comprovar a escolaridade/pré-requisitos estabelecidos no presente Edital;
e) for considerado inapto pela Perícia Médica para as atribuições do cargo para o qual concorreu. 
4. O candidato, após sua nomeação no Diário Oficial de Bauru, terá para posse prazo de 30 (trinta) dias, 
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 
ou Certidão de Casamento ou Escritura Pública de União Estável atualizada;
b) a apresentação da Carteira de Identidade (RG) expedida no estado em que residir na data da nomeação;
c) 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, com firma reconhecida; 
f) a apresentação de Termo de Responsabilidade, declarando não ter sido demitido(a) ou exonerado(a) do 
serviço público municipal, estadual ou federal, com firma reconhecida;
g) apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS; 
h) apresentação de inscrição no Programa de Integração Social (PIS) e/ou no Programa de Formação do 
Patrimônio do Servidor Público (PASEP);
i) a prova de quitação com as obrigações eleitorais, mediante apresentação do Título Eleitoral acompanhado 
do comprovante de votação na última eleição;
j) quando do sexo masculino, a prova de quitação com as obrigações militares, mediante apresentação do 
Certificado de Reservista ou Carta Patente; 
k) a apresentação dos documentos que comprovem a escolaridade/pré-requisitos exigidos para investidura 
no cargo, bem como de outros documentos julgados necessários (conforme indicado no Capítulo III, Item 
f deste edital);
l) a comprovação de registro no Conselho Regional da categoria, acompanhada do comprovante de 
regularidade de pagamento da respectiva anuidade, quando existente; 
m) a comprovação de não registrar antecedentes criminais, mediante apresentação de:
m.1) certidão negativa dos distribuidores criminais dos lugares em que tenha residido nos últimos 05 
(cinco) anos, da Justiça Federal e Estadual, devendo esta(s) ter(em) sido expedida(s) nos últimos 180 (cento 
e oitenta) dias.
m.2) certidão negativa de antecedentes criminais da Polícia Federal e da Polícia dos Estados onde tenha 
residido nos últimos 05 (cinco) anos, devendo estas terem sido expedidas no máximo há 90 (noventa) dias. 
n) à avaliação psicológica, para avaliação de sua saúde mental;
o) à perícia médica, para avaliação de sua saúde física e mental, de caráter eliminatório.
6. Para posse é vedada:
a) a acumulação de aposentadoria e cargo de um mesmo regime próprio de previdência ou regimes próprios 
distintos, salvo aqueles com previsão legal expressa no art.40, inciso 6º da Constituição Federal vigente.
b) a acumulação remunerada de cargos públicos exceto aquelas previstas no art. 37, inciso XVI, alíneas a, 
b e c da Constituição Federal vigente e Súmula 246.
c) qualquer acumulação remunerada de cargos havendo incompatibilidade de horário.
7. De acordo com a Lei Municipal nº 6.525/14, o candidato que tiver o interesse em ser tratado pelo nome 
social, deve requerer no ato da posse.
8. Para posse somente serão aceitos documentos originais ou fotocópias autenticadas. 

CAPÍTULO XV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
1. A inexatidão das afirmativas, irregularidades de documentos ou outras ocorrências constatadas no 
decorrer do processo, ainda que verificadas posteriormente a aplicação das provas, acarretarão a perda dos 
direitos decorrentes do Concurso Público.
2. A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes 
de:
a) endereço não atualizado;
b) endereço de difícil acesso;
c) correspondência devolvida pela ECT por razões diversas de fornecimento e/ou endereço errado do 
candidato;
d) correspondência recebida por terceiros.

3. Toda a menção a horário neste Edital e em outros atos dele decorrentes terá como referência o horário 
oficial de Brasília – DF.
4. Motivarão a eliminação do candidato do Concurso Público, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, a 
burla ou a tentativa de burla a quaisquer das normas definidas neste Edital ou a outras relativas ao Concurso 
Público, aos comunicados, às instruções ao candidato ou às instruções constantes da prova.
5. O prazo de validade do presente Concurso Público será de 02 (dois) anos, a contar da data de sua 
Homologação, podendo ser prorrogado por igual período, de acordo com a necessidade da Administração 
Pública.
6. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar as publicações de todos os atos, editais 
e comunicados referentes a este concurso, devendo ainda manter atualizado seu endereço para 
correspondência e demais dados, no cadastro efetuado pelo mesmo, na área de CONCURSOS/PORTAL 
DO CANDIDATO do site: www.bauru.sp.gov.br, inclusive após divulgação do resultado final.
7. Os atos relativos ao Concurso Público serão publicados no Diário Oficial de Bauru que estará disponível 
na Internet pelo endereço www.bauru.sp.gov.br e no endereço www.bauru.sp.gov.br/concursos não se 
aceitando justificativas para o desconhecimento dos prazos neles assinalados.
8. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria nº 1301/2018.

ANEXO I
DESCRIÇÃO DO CARGO

ASSISTENTE EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE – ENCANADOR
Executar serviços de instalação, reparos e manutenção de rede de água e esgotos, etc. Especificar e 
quantificar materiais necessários para realização da obra. Realizar orçamentos. Transmitir informações 
sobre o orçamento e amplitude da obra ao superior ou encarregado. Receber orientações do superior ou 
encarregado da obra sobre o trabalho que poderá realizar. Discutir com superior sobre a abertura da parede 
por onde passa a tubulação e a amplitude dessa abertura. Dimensionar tubulações. Separar materiais, 
conforme medidas e tipos. Conferir validade e qualidade dos materiais. Executar projeto. Inspecionar o 
local da instalação, avaliando-o antes de dar início ao trabalho. Estudar viabilidade do projeto. Demarcar 
o local definido para instalação. Isolar o local de trabalho. Solicitar o auxílio do servente de pedreiro 
ou do pedreiro para a abertura de paredes, lajes, valas e quebra de pisos e fechamento das tubulações, 
depois de concluído o trabalho. Acondicionar materiais no local da instalação. Medir e cortar tubos para 
o local especificado. Ajustar roscas nas tubulações. Alinhar tubos conforme ângulo especificado. Encaixar 
conexões. Encurvar tubos. Colar tubulações. Distribuir e assentar tubos. Montar redes de água e esgoto. 
Vedar tubulações. Interligar redes aos ramais (pontos de consumo). Instalar acessórios e equipamentos 
como caixa de água, torneiras, registros etc. Instalar hidrômetros e manômetros na rede. Regular a pressão 
da água nas tubulações. Verificar e avaliar a amplitude do desgaste. Desativar sistemas de distribuição. 
Trocar canos danificados na tubulação. Vedar conexões nos casos de vazamentos. Trocar ou ajustar 
registros, válvulas, descargas, vasos sanitários, pias, torneiras, etc. Desentupir canos e redes de esgoto. 
Realizar testes nas redes hidráulicas. Liberar rede para uso quando o trabalho estiver finalizado. Solicitar 
o trabalho de outras empresas para verificar e realizar reparos na rede de esgoto, quando for necessário. 
Eventualmente auxilia em outras atividades afins.

ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

PROVA OBJETIVA
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Programa
1. Medições de materiais de instalações hidráulicas; 
2. Leitura e interpretação de desenhos hidráulico; 
3. Montagem de circuitos hidráulico seguindo os procedimentos de junção entre tubos e conexões de cada 
tipo de materiais;
4. Teste de estanqueidade em tubulações e uso de EPI’s, demonstrando domínio e habilidade física;
5. Utilização correta das ferramentas de trabalho;
6. Segurança e saúde do trabalho: equipamentos de proteção individual – EPI, riscos inerentes a função.
7. Encurvar tubos conforme ângulo especificado

Bibliografia
1. NBR 5626/1998 - Instalação predial de água fria 
2. NBR 8160/1999 - Sistemas prediais de esgoto sanitário - Projeto e execução
3. NBR 7198/1993 - Projeto e execução de instalações prediais de água quente
4. Hélio Creder – Instalações Hidráulicas e Sanitárias;
5. www.amanco.com.br
6. www.tigre.com.br/catalogos-tecnicos

LÍNGUA PORTUGUESA
1. Compreensão/Interpretação de textos.
2. Emprego de Vocabulário.
3. Acentuação gráfica e Ortografia 
4. Morfologia (classes de palavras) – substantivo, adjetivo, artigo, pronome, verbo, advérbio, preposição, 
conjunção, interjeição e numeral.
5. Estudo da frase, oração e período simples. Termos essenciais da oração: Sujeito e Predicado. Termos 
integrantes: Objeto direto, Objeto indireto, Complemento Nominal e Agente da passiva Termos 
acessórios: Adjunto adnominal, Adjunto adverbial, Aposto. Vocativo. Concordância Verbal e Nominal.
6. Usos dos sinais de pontuação.
7. Denotação e Conotação: as figuras de linguagem.

Fonte: Ernani & Nicola – Gramática de Hoje – Editora Scipione 
OBS. Serão exigidos conhecimentos relativos à nova ortografia.

MATEMÁTICA
1. Conjunto de números: naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais. Operações, expressões numéricas, 
resolução de problemas, raiz quadrada. Frações e Números decimais. Mínimo Múltiplo Comum e Máximo 
Divisor Comum.
2. Sistema de Medidas: comprimento, superfície, massa, capacidade, tempo e volume. 
3. Porcentagem. Problemas de aplicação.
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4. Juros Simples e Juros Compostos
4. Grandezas proporcionais. Razão e Proporção.
5. Regra de três simples e composta.
6. Função polinomial do 1º e 2º graus. Equações: 1º. Grau e 2º graus. Inequações.
7. Expressões Algébricas. Fração Algébrica.
8. Geometria: Ângulos e Polígonos. Cálculo do perímetro e área das figuras planas regulares. Cálculo do 
volume.
9. Trigonometria
10. Resolução de situações-problemas.
11. Problemas de raciocínio-lógico.
12. Tratamento da informação.

LEGISLAÇÃO 
1. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (Título III - da Organização do Estado, Capítulo 
IV - Dos Municípios [artigos 29 a 31] e Capítulo VII - Da Administração Pública, Seções I e II [artigos 37 
a 41]).
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
2. Lei Orgânica Municipal. 
Disponível em: https://www.bauru.sp.leg.br/legislacao/lei-organica-municipal/leiorganicaemenda.pdf
3. Lei Municipal nº 3.601, de 27 de julho de 1993 – Estrutura Organizacional da Prefeitura Municipal de 
Bauru.
Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/leis/lei3601.pdf
4. Lei Municipal nº 5.804, de 10 de novembro de 2009 – Regula Atos e Processos Administrativos no 
Âmbito da Administração Pública Municipal.
Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/leis/lei5804.pdf
5. Lei Municipal nº 1.574, de 1º de janeiro de 1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 
Bauru.
Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos/arquivos_site/sec_administracao/lei_1574-71_
estatuto.pdf
6. Lei Municipal nº 3.781, de 21 de outubro de 1994 – Dispõe sobre o Direito de Petição e sobre o Regime 
Disciplinar do Servidor Público Municipal de Bauru.
Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos/sist_juridico/documentos/leis/lei3781.pdf
7. Lei Municipal nº 4.830, de 17 de maio de 2002 – Dispõe sobe a Fundação de Previdência dos Servidores 
Públicos Municipais de Bauru - FUNPREV.
Disponível em: http://www.funprevbauru.sp.gov.br/funprev_v2/pdf/Lei%20n_%204830-02.pdf
8. Lei Municipal nº 5.975, de 01 de outubro de 2010 – Dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Salário 
– PCCS; sobre o reenquadramento, sobre a reconfiguração das carreiras, sobre a instituição de jornadas 
especiais, sobre a criação de nova grade salarial para os cargos efetivos e em comissão, sobre a extinção de 
adicionais, produtividades e gratificações dos servidores públicos municipais, exceto os cargos específicos 
da área de saúde e de educação. 
Disponível em: http://intranet.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/leis/lei5975.pdf 

ANEXO III
RELATÓRIO MÉDICO SOBRE PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS

Atesto que o(a) Sr(a)(ta) ______________________________________________, portador(a) do 
número de RG _____________________ e do CPF ________________________, inscrito sob o número 
_________________no concurso público para o cargo de ________________________________é pessoa 
com deficiência, segundo o conceito e critérios expressos no artigo 4º, do Decreto nº. 3298, de 20.12.1999, 
com redação dada pelo artigo 70, do Decreto nº. 5296, de 02.12.2004, da espécie (física, auditiva, visual, 
mental ou múltipla) ____________________. 
Descrição da Deficiência: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Código CID-10:______________. 
- Deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando 
o comprometimento da função física (exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades 
para o desempenho de funções), apresentando-se sob a forma de: 
1.    paraplegia 
2.    paraparesia 
3.    monoplegia 
40. monoparesia 
41. tetraplegia  
42. tetraparesia 
43. triplegia 
44. triparesia 
45. hemiplegia 
46. hemiparesia 
47. ostomia 
48. amputação ou ausência de membro 
49. paralisia cerebral 
50. nanismo 
51. membros com deformidade congênita ou adquirida
- Deficiência Auditiva (anexar exame audiométrico): perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um 
decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz; 
- Deficiência Visual (anexar exame oftalmológico): 
16. cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica. 
17. a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica. 
18. os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 
60° .
19. ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores. 
20. visão monocular (Súmula n. 377, do STJ)

- Deficiência Mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação 
antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como: 
25. comunicação 
26. cuidado pessoal 
27. habilidades sociais 
28. utilização dos recursos da comunidade 
29. saúde e segurança 
30. habilidades acadêmicas 
31. lazer 
32. trabalho 
- Deficiência Múltipla: associação de duas ou mais deficiências; 
- Reabilitação pela Previdência Social (anexar declaração do INSS). 
Local e Data: __________________________
Nome completo do médico/CRM:___________
Endereço para contato:_________________
Telefone para contato:_________________
Assinatura e carimbo do médico:__________

ANEXO IV
MODELO DE REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES 

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

Bauru/SP, _____ de __________ de 2018.
__________ (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 2018.
__________ (Assinatura do Candidato)__________

(Nome Completo do Candidato)
(Telefones para Contato)

ANEXO VI
CRONOGRAMA

Datas Eventos
26/07/2018 1ª Publicação Diário Oficial de Bauru
07/08/2018 2ª Publicação Diário Oficial de Bauru
18/08/2018 3ª Publicação Diário Oficial de Bauru
20/08/2018 Abertura Inscrições
31/08/2018 Encerramento Inscrições

20, 21 e 22/08/2018 Período para requerimento da Isenção da Taxa de Inscrição

25/08/2018 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento de Isenção de Taxa 
de Inscrição

20/08/2018 a 28/09/2018 Período para Solicitar Condição Especial para Lactante

20 a 31/08/2018 Período para Solicitar Condição Especial para Realizar a Prova e Vaga de 
Deficiente

15/09/2018 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento para Condição 
Especial e Vaga de Deficiente

15/09/2018 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva 
20/09/2018 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva 
25/09/2018 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva 
30/09/2018 Previsão da Realização Prova Objetiva 
02/10/2018 Previsão de Divulgação do Gabarito
27/10/2018 Previsão de Resultado e 1º Edital de Convocação Prova Prática
22/11/2018 2º Edital de Convocação Prova Prática
13/12/2018 3º Edital de Convocação Prova Prática
16/12/2018 Previsão da Realização Prova Prática
18/12/2018 Previsão de Publicação de Critérios Prova Prática
08/01/2019 Previsão de Classificação Final
19/01/2019 Previsão de Homologação

Bauru/SP, 26 de julho de 2018.
 DAVID JOSÉ FRANÇOSO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
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EDITAL Nº 15/2018
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”, regido de acordo com as Instruções Especiais, parte integrante deste Edital,  para 
o provimento do Cargo Público Efetivo de ASSISTENTE EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E 
TRANSPORTE – FRENTISTA, descrito no Capítulo II deste Instrumento. O referido Cargo Público 
reger-se-á pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Bauru (Lei Municipal nº 1.574/71 e 
alterações posteriores), pelo Regime Jurídico Único do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal 
nº 3.373/91 e alterações posteriores), pelo Regime Disciplinar do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei 
Municipal nº 3.781/94 e alterações posteriores), pelo Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores 
da Secretaria Municipal da 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: 
Waldecir Antonio José da Cunha, Mario Rossi Neto, Helena Aparecida Gica Arantes, Judite Della 
Torre Jayme, Donizete Carmo dos Santos e sob a coordenação de Karina Osti e Mariana Félix Bueno 
Belone, sendo todos os membros nomeados pela Portaria nº 1302/2018, 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 à 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 da 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, a(s) vaga(s), 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 de Bauru em 15 (quinze) de setembro de 2018.
8. A Descrição do Cargo consta no Anexo I deste Edital.
9. O Conteúdo Programático consta no Anexo II deste Edital.
10. A contratação será pelo Regime Estatutário.

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

Cargo Vaga
(s)

Escolaridade/
Pré-Requisito Vencimentos¹ Benefícios²

Jornada 
Básica de 
Trabalho

Valor 
Inscrição

Assistente em 
Manutenção, 

Conservação e 
Transporte – 
FRENTISTA

01
Conclusão 

Ensino 
Fundamental

R$ 1.058,64 R$ 451,00 40h/
semanais R$ 25,00

Notas: 
Vencimentos¹: Referência Salarial C1 / Grade dos Assistentes da Lei Municipal nº 5.975/10 e alterações 
posteriores e Lei Municipal nº 7.056/18.
Benefícios²: Vale - Compra (R$ 451,00) – Lei Municipal nº 5.323/05 e alterações posteriores e Lei 
Municipal nº 7.056/18.
Vale transporte (Lei nº 4214/97, Decreto nº 11.637/11 e Decreto 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, encontrando-se em pleno exercício de seus direitos civis e políticos;
f) possuir os requisitos necessários para exercer o cargo pleiteado, bem como os documentos comprobatórios 
da escolaridade/pré-requisitos constantes do Capítulo II (Diploma, Certificado ou Declaração de 
Conclusão do Ensino Fundamental devidamente registrado pelo órgão competente - MEC) 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 
apresentação/entrega de seus documentos comprobatórios. 
4. O candidato nomeado que, na data da posse, não reunir todos os requisitos enumerados no Item 1 deste 
Capítulo perderá o direito à vaga, sem ter direito à restituição da Taxa de Inscrição ou de qualquer despesa 
decorrente de sua nomeação.

CAPÍTULO 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, no site www.bauru.sp.gov.br na ÁREA DE CONCURSOS das 0h (zero hora) do dia 20 
(vinte) de agosto de 2018 ate às 20h do dia 31 (trinta e um) de agosto de 2018, (horário de Brasília/DF), 
devendo o candidato adotar os seguintes procedimentos:
 2.1) Escolha do Cargo: Escolher o Cargo desejado em “Inscrições Abertas” e selecionar 
“Fazer Inscrição”.
 2.2) Cadastro: O candidato deverá efetuar seu acesso ao sistema (caso já possua usuário e 
senha cadastrados) ou cadastrar-se em “Cadastro do Candidato”, informando corretamente todos os dados 
solicitados, atentando-se para os dados OBRIGATÓRIOS.
2.3) Seleção do Cargo Desejado: Após preencher o cadastro, o candidato deverá optar pelo cargo para 
o qual pretende concorrer, sendo, no caso regulado pelo presente Edital: Assistente em Manutenção, 
Conservação e Transporte – FRENTISTA, 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$ 25,00 (vinte e cinco reais), importância esta 
referente à Taxa de Inscrição, não restituível sob qualquer hipótese, bem como do Pré-Comprovante de 
Inscrição.   
a) O Boleto Bancário impresso nos termos indicados no Item 2.5 poderá ser pago em qualquer 
agência bancária, até a data de seu vencimento. Não serão aceitos pagamentos em cheque, através de 
transferência, DOC, ordem de pagamento, condicionais e/ou extemporâneas ou por qualquer outra 
via que não a especificada neste Edital. Sendo verificado, a qualquer tempo, o recebimento de inscrição 
que não atenda a todos os requisitos fixados no presente Item, a mesma será cancelada. 
b) Não será aceito, como comprovante de pagamento de taxa de inscrição, comprovante de agendamento 
bancário ou extrato bancário.
c) O candidato que efetuar o pagamento do Boleto Bancário referente a outro concurso que não o 
do cargo previsto neste edital não poderá utilizá-lo para efetivar a inscrição neste concurso, sendo 
obrigado a novo pagamento.
2.6) Todos os candidatos inscritos poderão reimprimir seu boleto bancário, caso necessário, no máximo até 
as 19h59min do dia 31 (trinta e um) de agosto de 2018, quando este recurso será retirado do site, para 
pagamento neste mesmo dia, impreterivelmente.
2.7) Efetivação da Inscrição: O candidato deverá acompanhar (mediante login e senha de acesso) 
durante os 05 (cinco) dias úteis subsequentes ao pagamento do Boleto Bancário tratado no Item 2.5, 
na área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site www.bauru.sp.gov.br a efetivação de sua 
inscrição. A inscrição do candidato somente será válida após a sua Efetivação, nos termos indicados 
neste item. Caso não seja observada tal determinação, o candidato ficará impossibilitado de realizar 
a prova, não tendo direito a restituição dos valores recolhidos a título de Taxa de Inscrição.
a) O candidato deve imprimir o COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO (com status PAGO ou ISENTO) 
na área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site www.bauru.sp.gov.br após a efetivação e, 
para sua segurança, levar no dia da Prova.
b) Caso o candidato tenha efetuado o pagamento do Boleto Bancário nos termos indicados neste Capítulo 
e não tenha a confirmação de seu pagamento no site supracitado, este deverá entrar em contato com o 
Departamento de Recursos Humanos, pelos telefones (14) 3235-1081, (14) 3235-1076 ou (14) 3235-1207, 
das 08h às 12h e das 13h às 18h. 
Observações: a) Por se tratar de um sistema informatizado de concursos, o candidato deverá seguir todas 
as orientações deste, previstas neste Capítulo, bem como arquivar seu usuário e senha para possibilitar 
posteriores consultas e/ou outras inscrições em outros concursos desta Prefeitura.
b) A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por qualquer procedimento, efetuado pela internet, 
não recebido por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento 
das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência 
de dados.
3. O candidato deverá estar atento ao boleto que irá utilizar para pagamento de sua inscrição, pois caso 
efetue o pagamento de boleto referente à inscrição cancelada, o pagamento será inválido, impossibilitando 
sua participação no certame.
4. A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por inscrições não recebidas por quaisquer 
motivos de ordem técnica ou por procedimento indevido dos usuários ou de instituições bancárias. Assim, 
é recomendável que o candidato realize a sua inscrição e efetue o respectivo pagamento com a devida 
antecedência.
5. As alterações de nome, RG e data de nascimento, referentes a este concurso, deverão ser realizadas na 
área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site: www.bauru.sp.gov.br  até o último dia 
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de inscrição. É de inteira responsabilidade do candidato o correto e completo preenchimento dos dados 
pessoais solicitados no ato da inscrição, dispondo do direito da Comissão Examinadora excluir do certame 
o candidato que não o fizer. 
6. As informações prestadas no cadastro/inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, dispondo 
a Comissão Examinadora do direito de excluir do certame aquele que NÃO preencher o cadastro/inscrição 
de forma completa e correta.
CAPÍTULO V – DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO:
1. De acordo com a Lei Municipal nº 6.871/16 e Lei Municipal nº 6.939/17, ficarão isentos do recolhimento 
da Taxa de Inscrição, os candidatos que comprovarem no mínimo 02 (duas) DOAÇÕES DE SANGUE, 
realizadas nos últimos 12 (doze) meses até o último dia do período de isenção da inscrição, em órgão 
oficial ou em entidade coletora de sangue credenciada pela União, pelo Estado ou pelo Município. 
2. A isenção, tratada no Item 1 deste Capítulo deverá ser expressamente requerida no ato da inscrição 
efetuada nos termos indicados no Capítulo 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 efetivar a Isenção da Taxa de Inscrição nos termos do presente Capítulo, os candidatos deverão 
apresentar no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Bauru, localizado na Praça 
das Cerejeiras, nº 1-59, Vila Noemy, Bauru/SP, CEP: 17014-900, nos dias 20 (vinte), 21 (vinte e um) e 
22 (vinte e dois) de agosto de 2018, das 08h30min às 17h, documento hábil a comprovar no mínimo 
02 (duas) doações de sangue, realizadas nos últimos 12 (doze) meses até o último dia do período 
de isenção da inscrição, expedido por órgão oficial ou por entidade coletora de sangue credenciada 
pela União, pelo Estado ou pelo Município, obrigatoriamente com a cópia do Pré-comprovante de 
inscrição, devidamente impresso nos termos indicados no Capítulo IV. O PRÉ-COMPROVANTE DE 
INSCRIÇÃO encontra-se disponível na área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site 
www.bauru.sp.gov.br
5. Será aceito o seguinte documento para fins de concessão da Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição: 
Declaração firmada em papel timbrado do órgão oficial ou da entidade coletora de sangue credenciada 
pela União, pelo Estado ou pelo Município, contendo o nome completo e o número de identidade do 
doador, a data das 02 (duas) últimas doações, com assinatura, e carimbo do responsável do setor / 
área / departamento (cópia autenticada ou cópia simples acompanhada da via original).
6. Os candidatos que optarem pela apresentação de cópia do comprovante de doação de sangue nos termos 
indicados no Item 5 deste Capítulo, deverão apresentar no local e período designados no Item 4, a via 
original de seu comprovante de doação para que seja providenciada sua regular autenticação.
7. Será indeferido o Requerimento de Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição que estiver preenchido 
incorretamente, que for encaminhado por outro meio que não o estabelecido no Item 4 deste Capítulo e 
que não observar os requisitos elencados no Item 5, também deste Capítulo.
8. As decisões sobre deferimento/indeferimento de Isenção de Taxa de Inscrição serão publicadas no Diário 
Oficial de Bauru em 25 (vinte e cinco) de agosto de 2018.
9. Contra a decisão que indeferir a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição caberá recurso, devidamente 
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1° 
(primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br
10. O candidato beneficiado com a Isenção da Taxa de Inscrição terá sua inscrição efetivada nos termos do 
Capítulo IV, Item 2.7.
11. Os candidatos que tiverem a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição indeferida e desejarem efetivar 
sua inscrição, poderão fazê-lo mediante pagamento do Boleto Bancário, nos termos indicados no Capítulo 
IV.
11.1) O Boleto Bancário para os optantes “Doadores” será gerado com o valor integral da Inscrição, 
permitindo aos candidatos efetuarem o pagamento em caso de indeferimento da Isenção do pagamento 
da taxa de Inscrição pelos motivos expostos nos itens anteriores, observados o período de inscrição e os 
horários bancários de sua região.

CAPÍTULO VI – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA(S) PROVA(S): 
1. Condições Especiais para Prestação da Prova: Os candidatos com necessidades especiais temporárias 
ou permanentes, poderão  requerê-las, de forma justificada, no ato da inscrição, apresentando pedido 
detalhado das condições especiais de que necessita, como por exemplo: prova ampliada, auxílio para 
leitura da prova, sala de fácil acesso, utilização de aparelho (auditivo, medição de glicemia, etc...) ou outras 
condições as quais deverão estar claramente descritas no pedido.
1.1) A solicitação da Condição Especial para prestar a prova deverá vir acompanhada de Laudo Médico, 
expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses antes do término do período designado para as 
inscrições, no qual conste a Classificação Internacional de Doença – CID da doença que acomete o 
candidato, bem como a justificativa de necessidade da condição pleiteada pelo candidato. 
  1.1.1) A não observância, pelo candidato, de quaisquer das disposições deste Capítulo, implicará 
a perda do direito de atendimento da condição especial.
1.2) O laudo médico deverá ser enviado pelo correio com A.R. (Aviso de Recebimento) endereçado a 
Comissão Examinadora do referido concurso, para o Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura 
Municipal de Bauru, localizado na Praça das Cerejeiras, n° 1-59, Vila Noemy, Bauru/SP, CEP: 17014-900, 
no período de 20 (vinte) a 31 (trinta e um) de agosto de 2018.
1.3) O atendimento às condições especiais pleiteadas ficará sujeito à análise da razoabilidade do solicitado.
1.4) As decisões sobre o requerimento de condição especial para prestação da Prova, serão publicadas no 
Diário Oficial de Bauru em 15 (quinze) de setembro de 2018.
1.5) Contra a decisão que indeferir a solicitação de condição especial para prestação da prova caberá 
recurso, devidamente justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como 
termo inicial o 1° (primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível 
no site: www.bauru.sp.gov.br  

CAPÍTULO VII – DA CANDIDATA LACTANTE:
1. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova em sala reservada, além 
de informar na inscrição, deverá apresentar pessoalmente ou por e-mail, os seguintes documentos:
1.1) Pessoalmente: A candidata lactante deverá apresentar na Prefeitura Municipal de Bauru – Departamento 
de Recursos Humanos, localizado na Praça das Cerejeiras, nº 1-59, Vila Noemy, CEP: 17014-900 – Bauru/
SP, 2° andar, requerimento contendo seu nome completo, o número da Carteira de Identidade (RG), o 
número do CPF, a nomenclatura do cargo que pretende concorrer, bem como seu número de inscrição, 

acompanhado de cópia da Certidão de Nascimento da criança e do documento de identificação oficial com 
foto do acompanhante adulto,  das 08h às 12h e das 13h às 18h, no período de 20 (vinte) de agosto de 
2018 a 27 (vinte e sete) de setembro de 2018 e das 08h às 12h e das 13h às 16h, no dia 28 (vinte e oito) 
de setembro de 2018.
1.2) Por e-mail: A candidata lactante deverá encaminhar cópia digitalizada da certidão de nascimento da 
criança e o documento de identificação oficial com foto do acompanhante adulto, para o e-mail rh@bauru.
sp.gov.br até às 16h do dia 28 (vinte e oito) de setembro de 2018. A candidata deverá informar seu nome 
completo, o número de sua Carteira de Identidade (RG), o número do CPF, a nomenclatura do cargo que 
pretende concorrer, bem como seu número de inscrição. 
2. Caso a candidata não tenha informado a condição de lactante na inscrição, esta deve observar o 
estabelecido nos itens 1.1 e 1.2.
3. O acompanhante adulto ficará em sala reservada e será o responsável pela guarda da criança.  Este estará 
submetido a todas as normas constantes no Edital regulamentador do certame, inclusive no tocante ao uso 
de equipamentos eletrônicos e celulares.
4. A candidata que não levar 01 (um) acompanhante adulto não poderá permanecer com a criança no local 
de realização da prova.
5. No momento da amamentação, a candidata será acompanhada por um fiscal sem a presença do 
responsável pela criança e sem o material da prova.
6. Caso a criança ainda não tenha nascido até a data estabelecida no Item 1, a candidata deverá apresentar 
na data designada para realização da prova cópia da Certidão de Nascimento da criança, bem como o 
documento de identificação do acompanhante, que deverá ser apenas 01 (uma) pessoa. 
7. A Prefeitura Municipal de Bauru não disponibilizará, em hipótese alguma, acompanhante para guarda 
da criança.
8. Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata.

CAPÍTULO VIII – DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA:
1. As pessoas com deficiência que pretendem fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas no inciso 
VIII do artigo 37 da Constituição Federal, na Lei Federal nº 7.853/89, no Decreto Federal nº 3.298/99, na 
Lei Complementar Estadual nº 683/92 e alterações posteriores, no Decreto Estadual nº 60.449/14, na Lei 
Municipal nº 6.871/16 e na Lei Municipal nº 6.939/17, é assegurado o direito de inscrever-se para o cargo 
em Concurso Público, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência.
2. Em cumprimento a legislação Federal, Estadual e Municipal, ser-lhes-á reservado o percentual de 5% 
(cinco por cento) das vagas a serem preenchidas. 
3. As frações decorrentes do cálculo do percentual de que trata o caput desse artigo só serão arredondadas 
para o número inteiro subsequente quando maiores ou iguais a 05 (cinco).  
4. O candidato com deficiência, antes de inscrever-se no presente concurso deverá verificar se as atribuições 
do cargo são compatíveis com a sua deficiência. 
5. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no artigo 
4º do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, na Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça, e na 
Lei Brasileira de Inclusão (LBI)  nº 13.146/15 – Estatuto da Pessoa com Deficiência.
6. As pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no artigo 40 do Decreto 
Federal nº 3.298/99, participarão do concurso em igualdade de condições com os demais candidatos, no 
que se refere ao conteúdo da prova, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de 
aplicação da prova. 
7. O candidato com deficiência poderá requerer no ato da inscrição e na forma disciplinada pelo Capítulo 
VI deste Edital, condição especial, para o dia de realização da prova, indicando as suas necessidades, 
conforme previsto no artigo 40, parágrafos 1º e 2º, do Decreto Federal nº 3.298/99 e alterações.
8. O candidato deverá declarar no ato da inscrição tal condição, especificando-a no Formulário de 
Inscrição preenchido via internet nos termos indicados no Capítulo 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, carteira de identidade (RG), número do CPF, conforme 
modelo do Anexo III. 
a) O Laudo Médico para os fins acima indicados deverá constar expressamente que a deficiência se 
enquadra na previsão do artigo 4º e seus incisos do Decreto Federal nº 3.298/99 e alterações posteriores. 
9. Os benefícios previstos nos parágrafos 1º e 2º do artigo 40 do Decreto Federal nº 3.298/99, deverão ser 
requeridos conforme modelo do Anexo IV e tal Requerimento deverá ser enviado pelo correio com A.R. 
(Aviso de Recebimento) endereçado a Comissão Examinadora do referido concurso, para o Departamento 
de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Bauru, localizado na Praça das Cerejeiras, n° 1-59, Vila 
Noemy, Bauru/SP, CEP: 17014-900, no período de 20 (vinte) a 31 (trinta e um) de agosto de 2018.
10. Além do já determinado, o candidato com deficiência deverá declarar, quando da inscrição, se deseja 
concorrer às vagas reservadas aos candidatos com deficiência, no campo destinado para tal finalidade.
11. O candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme as instruções constantes neste 
Capítulo, não poderá impetrar recurso administrativo em favor de sua condição.
12. O candidato com deficiência, se classificado na forma estabelecida por este Edital, além de figurar na 
lista de classificação geral, terá seu nome constante da lista específica de deficientes. 
13. O candidato com deficiência aprovado no concurso regulado por este Edital, quando convocado, deverá, 
munido de documento de identidade original, submeter-se à avaliação a ser realizada pelos médicos 
oficiais do Município de Bauru, objetivando verificar se a deficiência declarada se enquadra na previsão do 
artigo 4º, do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, assim como se há compatibilidade ou não da 
deficiência com as atribuições do cargo a ser ocupado, nos termos dos artigos 37 e 43 da referida norma, 
observadas as seguintes disposições:
13.1) A avaliação de que trata este Item terá caráter terminativo.
13.2) Verificada a incompatibilidade entre a deficiência e as atribuições do cargo postulado, o candidato 
será eliminado do certame.
13.3) Será eliminado da lista de deficientes o candidato, cuja deficiência assinalada no Formulário de 
Inscrição não se fizer constatada na forma do artigo 4º e seus incisos do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas 
alterações, devendo o mesmo permanecer apenas na lista de classificação geral. 
14. As vagas reservadas que não forem providas por falta de candidatos com deficiência ou por reprovação 
no concurso ou na perícia médica, esgotada a listagem especial, serão preenchidas pelos demais candidatos 
com estrita observância à ordem classificatória.
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15. A não observância, pelo candidato, de qualquer das disposições deste Capítulo, implicará a perda do 
direito a ser nomeado para as vagas reservadas aos candidatos com deficiência.
16. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para o Concurso Público regulado por este Edital 
e não será devolvido ao candidato.
17. Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de 
restrição funcional, licença por motivo de saúde ou aposentadoria por invalidez.
18. As decisões sobre o requerimento de inscrição como deficiente serão publicadas no Diário Oficial de 
Bauru em 15 (quinze) de setembro de 2018.
19. Contra a decisão que indeferir a solicitação de inscrição como deficiente caberá recurso, devidamente 
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1° 
(primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br 

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

Cargo Prova Nº 
Questões Peso Caráter Duração 

da Prova

Assistente em 
Manutenção, 

Conservação e 
Transporte – 
FRENTISTA

Prova 
Objetiva

Conhecimentos 
Específicos

15

100 Eliminatório e 
Classificatório 03 horas

Língua 
Portuguesa

08

Matemática 10

Legislação 07
2. O Concurso Público realizado para preenchimento do cargo de Assistente em Manutenção, Conservação 
e Transporte – FRENTISTA será composto por Prova Objetiva, nos termos abaixo descritos:
2.1) Prova Objetiva: de caráter eliminatório e classificatório, valendo 100 (cem) pontos, prevista para 
realizar-se no dia 30 (trinta) de setembro de 2018, será composta por 40 (quarenta) questões objetivas 
de múltipla escolha com 04 (quatro) alternativas cada uma, versando sobre os assuntos constantes no 
Conteúdo Programático do Anexo II, sendo considerada apenas 01 (uma) alternativa correta, e sua 
aplicação terá duração de 03 (três) horas, sendo aprovados os candidatos que obtiverem no mínimo 60% 
(sessenta por cento) de aproveitamento.

CAPÍTULO X – DA REALIZAÇÃO DA PROVA:
1. A data, local e horário para realização da Prova Objetiva serão publicados no Edital de Convocação no 
Diário Oficial de Bauru em 15 (quinze) de setembro de 2018.
2. Só será permitida a participação do candidato na Prova Objetiva, na respectiva data, local e horário 
constantes do Edital de Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru.
3. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações na imprensa oficial, não 
podendo alegar desconhecimento ou justificar sua ausência ou atraso na realização da Prova Objetiva.
4. O candidato deverá comparecer ao local designado para realização da Prova Objetiva, com antecedência 
mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para seu início, munido do seguinte documento 
original: Carteira de Identidade (RG) ou Carteira Expedida por Órgão de Classe que tenha força 
de documento de identificação ou Carteira de Trabalho ou qualquer outro documento com foto 
reconhecido por lei. Não serão aceitas cópias, ainda que autenticadas.
4.1) Por medida de segurança, o candidato deverá levar no dia da Prova o Comprovante de Inscrição. 
5. Os documentos deverão estar em perfeitas condições e com fotos atuais, de forma a permitirem 
com clareza a identificação do candidato.
6. O não comparecimento na Prova Objetiva, qualquer que seja o motivo, caracterizará a desistência 
do candidato e resultará na sua automática eliminação. Não será concedida, em nenhuma hipótese, uma 
segunda chamada de prova. 
6.1) Não serão considerados os casos de alterações psicológicas, patológicas e/ou fisiológicas temporárias 
de candidatos e não será dispensado tratamento diferenciado em função dessas alterações, não havendo a 
possibilidade de oferecer condição especial e segunda chamada de Prova. 
7. Ao adentrar a sala de aplicação, o candidato não poderá ausentar-se da mesma antes do início da prova. 
8. O candidato somente poderá ausentar-se da sala em que será aplicada a Prova Objetiva, após o início da 
mesma, para beber água ou ir ao banheiro, acompanhado de um fiscal.
9. Nos casos de necessidade de atendimento de urgência, o candidato poderá ausentar-se da sala e ser 
atendido nas dependências do local onde se realiza a prova sob acompanhamento de um fiscal. Ao final do 
atendimento, poderá retornar à sala, sem prorrogação do prazo para término da prova.
10. A inviolabilidade das provas será comprovada na sala de aplicação, no momento do rompimento do(s) 
lacre(s) e da(s) embalagem(ns) de provas, na presença de até 03 (três) testemunha(s) e mediante  assinatura 
de Ata de ocorrência/Termo de compromisso.
11. O horário de início da prova está previsto a partir das 09 horas, após os devidos esclarecimentos sobre 
sua aplicação.
12. O candidato somente poderá entregar a Prova Objetiva e o Cartão Resposta, depois de transcorrida 01 
(uma) hora do início da aplicação da mesma.
13. Será eliminado do certame o candidato que, durante a realização da Prova Objetiva, for surpreendido 
portando aparelhos eletrônicos, tais como bipe, walkman, agenda eletrônica, calculadora, notebook, 
netbook, palmtop, receptor, gravador, telefone celular, máquina fotográfica, protetor auricular, MP3, MP4, 
controle de alarme de carro, tablet, Ipad, Ipod, Iphone, etc., bem como relógio de qualquer espécie e óculos 
escuros. 
13.1. É reservado à Coordenação do Concurso, caso julgue necessário, o direito de utilizar detector de 
metais, durante a aplicação da(s) prova(s). Caso o candidato seja flagrado pelo detector de metal portando 
qualquer tipo de aparelho eletrônico, será excluído do concurso.
13.2. Durante a realização de qualquer prova deste Concurso Público não será permitida a utilização de 
qualquer tipo de aparelho que realize a gravação de imagem, de som, ou de imagem e som pelo candidato, 
pelos seus familiares ou por quaisquer outros estranhos ao Concurso Público. Caso haja qualquer 
necessidade de realização de uma ou mais modalidades de gravação aqui citada, com vistas à produção 
do conhecimento a ser avaliado pela Comissão Examinadora do Concurso Público, caberá à Prefeitura 

Municipal de Bauru e, somente a ela, a realização, o uso e a guarda de todo e qualquer material produzido.
14. Os candidatos não poderão adentrar a sala de prova utilizando quaisquer acessórios de chapelaria, tais 
como chapéu, boné, gorro, lenços, etc., exceto quando em tratamento de saúde, mediante apresentação de 
laudo médico no dia da realização da Prova Objetiva.
15. Ao ingressar na sala para realização da prova, os candidatos deverão lacrar todos os seus pertences em 
embalagem plástica fornecida pela organização deste Concurso Público, desligando todos os equipamentos 
eletrônicos (celulares, relógio de qualquer espécie) uma vez que, se os mesmos emitirem qualquer tipo de 
sinal sonoro, o candidato será excluído do certame. 
16. Caso o candidato seja flagrado com algum pertence sem lacre poderá ser eliminado do certame.
17. A embalagem plástica, contendo os objetos pessoais, deverá permanecer durante todo o concurso 
debaixo da carteira.
  17.1) O candidato que não atender tal determinação poderá ser eliminado do certame.  
  17.2) Sugere-se aos candidatos, antes de lacrar seus pertences que verifiquem se estão portando 
todos os itens necessários à execução da prova (óculos de grau (exceto óculos escuro), caneta esferográfica 
de material transparente, documento de identificação). 
  17.3) Após o início da Prova Objetiva não será permitido o rompimento do lacre.
  17.4) A embalagem plástica tratada no Item 15 só poderá ser violada após a saída do candidato 
do local estabelecido para realização da prova.

CAPÍTULO XI – DO JULGAMENTO DA PROVA E DA SUA CLASSIFICAÇÃO:
1. A 1ª Fase - Prova Objetiva aplicada aos candidatos ao cargo de Assistente em Manutenção, 
Conservação e Transporte – FRENTISTA, terá caráter eliminatório e classificatório, atribuindo-se 2,50 
(dois pontos e meio) a cada questão correta. Será considerado aprovado aquele que obtiver, no mínimo, 
60% (sessenta por cento) de aproveitamento.
2. As questões da Prova Objetiva serão respondidas em um Cartão Resposta personalizado, que 
constará os dados do candidato. 
3. Não será computada questão com emenda ou rasura, ainda que legível, nem questão não respondida ou 
que contenha mais de uma resposta, mesmo que uma delas esteja correta.
4. Os candidatos que fizerem algum tipo de rasura ou não preencherem corretamente o Cartão Resposta, 
com caneta esferográfica de tinta azul ou preta fabricada em material transparente de acordo com as 
instruções constantes na Folha de Rosto da Prova Objetiva e com as informações transmitidas pelos fiscais 
de sala, terão sua prova anulada.
5. Os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente no Cartão Resposta serão de inteira 
responsabilidade do candidato, portanto não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado 
às respostas ou à assinatura, pois qualquer marca poderá ser lida pela leitora óptica, prejudicando o 
desempenho do candidato.
6. O Cartão Resposta será o único documento válido para correção e NÃO será substituído em hipótese 
alguma, salvo se detectado erro ocasionado pela Coordenação do Concurso.
7. O candidato é responsável pela conferência de seus dados pessoais registrados no Cartão Resposta, tais 
como nome, número de inscrição e Cadastro de Pessoa Física (CPF).
8. A Prova Objetiva será corrigida por meio de leitura óptica, não sendo prevista a correção manual.
9. Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do certame o candidato que, durante a 
realização da prova: 
9.1) for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a execução da prova; 
9.2) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas e/ou com 
os demais candidatos;
9.3) recusar-se, por qualquer motivo, a devolver o caderno de prova ou gabarito, quando solicitado;
9.4) descumprir as instruções contidas no caderno de prova.
10. O resultado da  Prova Objetiva será publicado oportunamente no Diário Oficial de Bauru.
11. Da divulgação do Resultado constarão apenas os candidatos aprovados para o cargo tratado neste edital.
12. 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.
13. Em caso de empate na nota final do concurso, terá preferência o candidato que, na seguinte ordem: 
a) tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, até o último dia de inscrição neste concurso, conforme 
prescrito pelo artigo 27, parágrafo único, da Lei nº 10.741/03 (Estatuto do Idoso);
b) comprovar ter realizado 90 (noventa) horas de serviços voluntários nos doze meses imediatamente 
antecedentes a data do último dia de inscrição (Art. 1º e 2º da Lei Municipal nº 7.083/2018)
b1) O candidato deverá informar a realização do serviço voluntário no ato de sua inscrição e, para fins 
de validação, enviar o comprovante do curso de capacitação e a declaração do trabalho voluntário em até 
30 dias corridos a contar do último dia de inscrição. Tais documentos deverão ser enviados pelo correio 
com A.R. (Aviso de Recebimento) endereçados a Comissão Examinadora do referido concurso, para o 
Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Bauru, localizado na Praça das Cerejeiras, 
n° 1-59, Vila Noemy, Bauru/SP, CEP: 17014-900 (Art. 3º da Lei Municipal nº 7.083/2018).
b2) Caso o candidato não comprove documentalmente ter exercido o voluntariado, conforme previsto no 
item b1) deste capítulo, desde que tenha declarado essa condição (no ato da inscrição), não terá direito a 
este critério de desempate neste Concurso Público;
c) obtiver maior número de acertos nas questões de Conhecimentos Específicos da Prova Objetiva; 
d) obtiver maior número de acertos nas questões de Matemática da Prova Objetiva; 
e) obtiver maior número de acertos nas questões de Língua Portuguesa da Prova Objetiva; 
f) obtiver maior número de acertos nas questões de Legislação da Prova Objetiva;
g) tiver maior idade entre os candidatos.

CAPÍTULO XII – DOS RECURSOS:
1. Sob pena de não conhecimento, os recursos referentes a qualquer ato público do concurso regulado por 
este edital deverão ser endereçados à Comissão Examinadora e interpostos no prazo de até 05 (cinco) 
dias úteis após a ocorrência do evento que lhes der causa, tendo como termo inicial o 1º (primeiro) dia 
útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru e no site www.bauru.sp.gov.br de acordo com 
o modelo do Anexo V.
1.1) O Candidato Recorrente deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito, restando explícito o seu 
requerimento (exemplos: anulação, alteração de gabarito, etc.). 
2. Admitir-se-á um único recurso por candidato para cada ato público deste concurso, devidamente 
fundamentado, sendo desconsiderados recursos de igual teor e pedidos genéricos.
3. Os recursos deverão ser entregues pelo candidato ou por seu procurador, em 02 (duas) vias (original e 
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cópia), no Expediente da Secretaria Municipal da Administração localizado na Praça das Cerejeiras, n° 
1-59, Vila Noemy, Bauru/SP, no horário das 8h às 12h e das 13h30min. às 18h. Não serão aceitos recursos 
interpostos por fax-símile, telegrama, internet ou por qualquer outro meio que não esteja especificado neste 
Edital.
4. Somente serão apreciados recursos interpostos dentro do prazo indicado no Item 1 deste Capítulo.
5. São requisitos necessários à admissibilidade dos Recursos Administrativos interpostos em face do 
Concurso Público regulado pelo presente edital:
a) endereçamento à Comissão Examinadora do certame;
b) indicação do cargo para o qual concorreu o Candidato Recorrente;
c) indicação da numeração do Edital regulamentador do Concurso Público do qual o Candidato Recorrente 
participou e deseja esclarecimentos;
d) qualificação completa do Candidato Recorrente (nome completo, RG, CPF, endereço residencial e 
telefone (s) para contato);
e) indicação de seu número de inscrição;
f) estar devidamente assinado pelo Candidato Recorrente.
6. As decisões dos recursos serão publicadas no Diário Oficial de Bauru.
7. O gabarito publicado poderá ser alterado em função dos recursos interpostos e a prova será corrigida de 
acordo com o gabarito final divulgado após decisão de tais recursos. 
8. Os pontos relativos às questões eventualmente anuladas serão atribuídos a todos os candidatos constantes 
na lista de presença assinada na data em que for aplicada a prova.
9. Em caso de republicação de gabarito, caberá Recurso Administrativo apenas das questões eventualmente 
alteradas, observando-se o prazo preconizado pelo Item 1 deste Capítulo.
10. Não caberá interposição de Recurso requerendo a reconsideração de Recurso Indeferido interposto 
anteriormente. 
11. Serão preliminarmente indeferidos os recursos:
a) cujo teor desrespeite a Comissão Examinadora;
b) que esteja em desacordo com as especificações contidas neste Capítulo;
c) sem fundamentação ou com fundamentação inconsistente ou incoerente;
d) que não esteja explícito o requerimento do Candidato Recorrente.
12. Os recursos interpostos que não preencherem os requisitos necessários à sua admissibilidade nos termos 
preconizados neste Capítulo serão recebidos como Direito de Petição, conforme prescrito pela Constituição 
Federal de 1988.
13. A Comissão Examinadora e a Prefeitura Municipal de Bauru constituem última instância para os 
recursos, sendo soberanas em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.
14. Após a publicação do gabarito, a prova será disponibilizada no site da Prefeitura Municipal de Bauru 
www.bauru.sp.gov.br. 
15. Após efetuadas as correções, o Cartão Resposta do candidato será disponibilizado no site da Prefeitura 
Municipal de Bauru www.bauru.sp.gov.br na área de  CONCURSO/PORTAL DO CANDIDATO, 
podendo este ser visualizado até a publicação da Homologação do Concurso Público tratado neste edital, 
nos termos prescritos no Capítulo 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 de Bauru.

CAPÍTULO XIV – DO PROVIMENTO DO CARGO:
1. O provimento do cargo obedecerá à ordem de classificação.
2. A nomeação será feita no Diário Oficial de Bauru, que estabelecerá data, local e horário para apresentação 
do candidato aprovado.
3. Perderá os direitos decorrentes do concurso o candidato que:
a) não comparecer no prazo disciplinado por lei para a posse (artigo 40 da Lei Municipal nº 1.574/71);
b) não aceitar as condições estabelecidas para exercício do cargo, pela Prefeitura Municipal de Bauru;
c) recusar a nomeação (será excluído da lista de candidatos aprovados, sendo o fato formalizado em Termo 
de Desistência);
d) não comprovar a escolaridade/pré-requisitos estabelecidos no presente Edital;
e) for considerado inapto pela Perícia Médica para as atribuições do cargo para o qual concorreu. 
4. O candidato, após sua nomeação no Diário Oficial de Bauru, terá para posse prazo de 30 (trinta) dias, 
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 
ou Certidão de Casamento ou Escritura Pública de União Estável atualizada;
b) a apresentação da Carteira de Identidade (RG) expedida no estado em que residir na data da nomeação;
c) 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, com firma reconhecida; 
f) a apresentação de Termo de Responsabilidade, declarando não ter sido demitido(a) ou exonerado(a) do 
serviço público municipal, estadual ou federal, com firma reconhecida;
g) apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS; 
h) apresentação de inscrição no Programa de Integração Social (PIS) e/ou no Programa de Formação do 
Patrimônio do Servidor Público (PASEP);
i) a prova de quitação com as obrigações eleitorais, mediante apresentação do Título Eleitoral acompanhado 
do comprovante de votação na última eleição;
j) quando do sexo masculino, a prova de quitação com as obrigações militares, mediante apresentação do 
Certificado de Reservista ou Carta Patente; 
k) a apresentação dos documentos que comprovem a escolaridade/pré-requisitos exigidos para investidura 
no cargo, bem como de outros documentos julgados necessários (conforme indicado no Capítulo III, Item 
f deste edital);
l) a comprovação de registro no Conselho Regional da categoria, acompanhada do comprovante de 
regularidade de pagamento da respectiva anuidade, quando existente; 

m) a comprovação de não registrar antecedentes criminais, mediante apresentação de:
m.1) certidão negativa dos distribuidores criminais dos lugares em que tenha residido nos últimos 05 
(cinco) anos, da Justiça Federal e Estadual, devendo esta(s) ter(em) sido expedida(s) nos últimos 180 (cento 
e oitenta) dias.
m.2) certidão negativa de antecedentes criminais da Polícia Federal e da Polícia dos Estados onde tenha 
residido nos últimos 05 (cinco) anos, devendo estas terem sido expedidas no máximo há 90 (noventa) dias. 
n) à avaliação psicológica, para avaliação de sua saúde mental;
o) à perícia médica, para avaliação de sua saúde física e mental, de caráter eliminatório.
6. Para posse é vedada:
a) a acumulação de aposentadoria e cargo de um mesmo regime próprio de previdência ou regimes próprios 
distintos, salvo aqueles com previsão legal expressa no art.40, inciso 6º da Constituição Federal vigente.
b) a acumulação remunerada de cargos públicos exceto aquelas previstas no art. 37, inciso XVI, alíneas a, 
b e c da Constituição Federal vigente e Súmula 246.
c) qualquer acumulação remunerada de cargos havendo incompatibilidade de horário.
7. De acordo com a Lei Municipal nº 6.525/2014, o candidato que tiver o interesse em ser tratado pelo nome 
social, deve requerer no ato da posse.
8. Para posse somente serão aceitos documentos originais ou fotocópias autenticadas. 

CAPÍTULO XV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
1. A inexatidão das afirmativas, irregularidades de documentos ou outras ocorrências constatadas no 
decorrer do processo, ainda que verificadas posteriormente a aplicação das provas, acarretarão a perda dos 
direitos decorrentes do Concurso Público.
2. A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes 
de:
a) endereço não atualizado;
b) endereço de difícil acesso;
c) correspondência devolvida pela ECT por razões diversas de fornecimento e/ou endereço errado do 
candidato;
d) correspondência recebida por terceiros.
3. Toda a menção a horário neste Edital e em outros atos dele decorrentes terá como referência o horário 
oficial de Brasília – DF.
4. Motivarão a eliminação do candidato do Concurso Público, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, a 
burla ou a tentativa de burla a quaisquer das normas definidas neste Edital ou a outras relativas ao Concurso 
Público, aos comunicados, às instruções ao candidato ou às instruções constantes da prova.
5. O prazo de validade do presente Concurso Público será de 02 (dois) anos, a contar da data de sua 
Homologação, podendo ser prorrogado por igual período, de acordo com a necessidade da Administração 
Pública.
6. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar as publicações de todos os atos, editais 
e comunicados referentes a este concurso, devendo ainda manter atualizado seu endereço para 
correspondência e demais dados, no cadastro efetuado pelo mesmo, na área de CONCURSOS/PORTAL 
DO CANDIDATO do site: www.bauru.sp.gov.br, inclusive após divulgação do resultado final.
7. Os atos relativos ao Concurso Público serão publicados no Diário Oficial de Bauru que estará disponível 
na Internet pelo endereço www.bauru.sp.gov.br e no endereço www.bauru.sp.gov.br/concursos não se 
aceitando justificativas para o desconhecimento dos prazos neles assinalados.
8. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria nº 1302/2018.

ANEXO I
DESCRIÇÃO DO CARGO

ASSISTENTE EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE - FRENTISTA
Abastecer o veículo. Conferir o equipamento de trabalho. Conferir e registrar diariamente a leitura 
inicial das bombas. Receber e registrar a entrega dos combustíveis no posto da Prefeitura. Registrar 
os abastecimentos feitos nos veículos (requisições), pedindo para o motorista assinar um termo de 
fornecimento de combustível. Preencher solicitações e encaminhar para supervisor quando o estoque de 
algum dos combustíveis estiver baixo. Conferir e registrar a leitura final do dia da bomba dos combustíveis. 
Conferir os talões de requisições. Travar as bombas de combustíveis no final do expediente. Realizar 
balancetes referentes aos combustíveis. Enviar os registros e balancetes para o superior hierárquico. 
Identificar qual combustível deverá ser colocado no veículo. Solicitar ao motorista a chave do veículo. Abrir 
o compartimento de combustível. Colocar o bico da bomba no veiculo e apertar o “gatilho” até concluir 
o abastecimento. Controlar a quantidade de combustível conforme solicitação do motorista. Em casos de 
racionamento de combustível, o frentista deve gerenciar o abastecimento, priorizando veículos de extrema 
necessidade para a seguridade do município, conforme definido pelo superior hierárquico. Verificar água e 
óleo, quando necessário. Fiscalizar, informar e pedir para os motoristas e demais funcionários do local não 
fumar, ou realizar ações que possam produzir risco de explosão. Limpar e desentupir as bombas, quando 
necessário. Eventualmente auxilia em outras tarefas afins.

ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
1. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). NBR 7500:2018 - Identificação 
para o transporte terrestre, manuseio, movimentação e armazenamento de produtos. 
2. MINISTÉRIO DO TRABALHO. NR 20 – Segurança e Saúde no Trabalho com Inflamáveis e 
Combustíveis. Disponível em: http://trabalho.gov.br/images/Documentos/SST/NR/NR20.pdf. Acesso em: 
17 de julho de 2018.
3. MINISTÉRIO DO TRABALHO. NR 06 - Equipamento de Proteção Individual – EPI. Disponível em: 
http://trabalho.gov.br/images/Documentos/SST/NR/NR6.pdf. Acesso em: 17 de julho de 2018.
4. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). NBR 14064: Transporte rodoviário 
de produtos perigosos – Diretrizes do atendimento à emergência. Rio de Janeiro, 2015.
5. CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO. Cartilha de orientações básicas – Noções 
de prevenção contra incêndio – Dicas de Segurança. São Paulo, Versão 05/2011.
6. PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA – PAE disponível em: http://www.mma.gov.br/estruturas/sqa_
p2r2_1/_arquivos/roteiro_pae.pdf. Acesso em: 17 de julho de 2018.
7. PETRÓLEO. Agência Nacional. Cartilha do posto revendedor de combustíveis / Agência Nacional do 
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. – 6. ed. – Rio de Janeiro: ANP, 2017.
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8. RESOLUÇÃO CONAMA Nº 273 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2000 disponível em: http://www.mma.
gov.br/port/conama/res/res00/res27300.html. Acesso em: 17 de julho de 2018.
9. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). NBR 14276: Brigada de Incêndio 
- Requisitos. Rio de Janeiro, 2006.
10. MTE (2002). CBO – Classificação Brasileira de Ocupações. Disponível em: http://www.mtecbo.gov.
br.  Acesso em 17 de julho de 2018.
11. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). NBR 10004 – “Resíduos Sólidos 
– classificação”, classifica o óleo lubrificante usado como perigoso por apresentar toxidade.
12. CONAMA. Conselho Nacional do Meio Ambiente. RESOLUÇÃO Nº 9, DE 31 DE AGOSTO DE 
1993. Estabelece definições e torna obrigatório o recolhimento e destinação adequada de todo o óleo 
lubrificante usado ou contaminado. 1993.

LÍNGUA PORTUGUESA 
1.Compreensão/Interpretação de textos.
2. Emprego de Vocabulário.
3. Acentuação gráfica e Ortografia – de acordo com o Novo Acordo Ortográfico.
4. Morfologia ( classes de palavras) – substantivo,adjetivo,artigo,pronome,verbo,advérbio,preposição,con
junção,interjeição e numeral.
5. Estudo da frase, oração e período simples. Termos essenciais da oração: Sujeito e Predicado. Termos 
integrantes: Objeto direto, Objeto indireto, Complemento Nominal e Agente da passiva Termos 
acessórios: Adjunto adnominal, Adjunto adverbial, Aposto. Vocativo. Concordância Verbal e Nominal.
6. Usos dos sinais de pontuação.
7. Denotação e Conotação: as figuras de linguagem.

Fonte: Ernani & Nicola – Gramática de Hoje – Editora Scipione ( conforme o Acordo Ortográfico).
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. Regra de Três Simples e Composta
7. Porcentagens
8. Tratamento da Informação
9. Teorema de Pitágoras
10. Teorema de Tales
11. Probabilidade
12. Sequências
13. Resoluções de Problemas
14. Matemática financeira
15. Unidades de Medidas e suas transformações
16. Geometria plana: Áreas e perímetros.
17. Geometria espacial: áreas e volumes.

LEGISLAÇÃO  
1. Lei Orgânica Municipal. 
Disponível em: https://www.bauru.sp.leg.br/legislacao/lei-organica-municipal/leiorganicaemenda.pdf
2. Lei Municipal nº 1.574, de 07 de maio de 1971. Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos/
arquivos_site/sec_administracao/lei_1574-71_estatuto.pdf
3. Lei nº 3.601, de 27 de julho de 1993. Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_
juridico/documentos/leis/lei3601.pdf
4. Lei nº 4.830, de 17 de maio de 2002. Disponível em:
 http://www.funprevbauru.sp.gov.br/funprev_v2/pdf/Lei%20n_%204830-02.pdf
5. Lei nº 5.804, de 10 de novembro de 2009. Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_
juridico/documentos/leis/lei5804.pdf
6. Lei nº 5.949, de 02 de agosto de 2010. Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_
juridico/documentos/leis/lei5949.pdf
7. Lei Municipal nº 6.492, de 27 de fevereiro de 2.014. Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/
arquivos2/sist_juridico/documentos/leis/lei6492.pdf
8. Lei Municipal nº 5.975, de 01 de outubro de 2.010. Disponível em:
http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/leis/lei5975.pdf

 ANEXO III
RELATÓRIO MÉDICO SOBRE PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS

Atesto que o(a) Sr(a)(ta) ______________________________________________, portador(a) do 
número de RG _____________________ e do CPF ________________________, inscrito sob o número 
_________________no concurso público para o cargo de ________________________________é pessoa 
com deficiência, segundo o conceito e critérios expressos no artigo 4º, do Decreto nº. 3298, de 20.12.1999, 
com redação dada pelo artigo 70, do Decreto nº. 5296, de 02.12.2004, da espécie (física, auditiva, visual, 
mental ou múltipla) ____________________. 
Descrição da Deficiência: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Código CID-10:______________. 
- Deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando 
o comprometimento da função física (exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades 
para o desempenho de funções), apresentando-se sob a forma de: 
1.    paraplegia 
2.    paraparesia 
3.    monoplegia 
52. monoparesia 

53. tetraplegia  
54. tetraparesia 
55. triplegia 
56. triparesia 
57. hemiplegia 
58. hemiparesia 
59. ostomia 
60. amputação ou ausência de membro 
61. paralisia cerebral 
62. nanismo 
63. membros com deformidade congênita ou adquirida
- Deficiência Auditiva (anexar exame audiométrico): perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um 
decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz; 
- Deficiência Visual (anexar exame oftalmológico): 
21. cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica. 
22. a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica. 
23. os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 
60° .
24. ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores. 
25. visão monocular (Súmula n. 377, do STJ)
- Deficiência Mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação 
antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como: 
33. comunicação 
34. cuidado pessoal 
35. habilidades sociais 
36. utilização dos recursos da comunidade 
37. saúde e segurança 
38. habilidades acadêmicas 
39. lazer 
40. trabalho 
- Deficiência Múltipla: associação de duas ou mais deficiências; 
- Reabilitação pela Previdência Social (anexar declaração do INSS). 
Local e Data: __________________________
Nome completo do médico/CRM:___________
Endereço para contato:_________________
Telefone para contato:_________________
Assinatura e carimbo do médico:__________

ANEXO IV
MODELO DE REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES 

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

Bauru/SP, _____ de __________ de 2018.
__________ (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 2018.
__________ (Assinatura do Candidato)__________

(Nome Completo do Candidato)
(Telefones para Contato)

ANEXO VI
CRONOGRAMA

Datas Eventos
26/07/2018 1ª Publicação Diário Oficial de Bauru
07/08/2018 2ª Publicação Diário Oficial de Bauru
18/08/2018 3ª Publicação Diário Oficial de Bauru
20/08/2018 Abertura Inscrições
31/08/2018 Encerramento Inscrições

20, 21 e 22/08/2018 Período para Requerimento da Isenção da Taxa de Inscrição

25/08/2018 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento de Isenção de 
Taxa de Inscrição

20 a 31/08/2018 Período para Solicitar Condição Especial para Realizar a Prova e Vaga de 
Deficiente
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20/08/2018 a  28/09/2018 Período para Solicitar Condição Especial para Lactante

15/09/2018 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento para Condição 
Especial e Vaga de Deficiente

15/09/2018 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva 
20/09/2018 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva 
25/09/2018 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva 
30/09/2018 Previsão da Realização Prova Objetiva 
02/10/2018 Previsão de Divulgação do Gabarito
27/10/2018 Previsão de Classificação Final
10/11/2018 Previsão de Homologação

Bauru/SP, 26 de julho de 2018.
 DAVID JOSÉ FRANÇOSO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

ACESSO
EDITAL Nº 05/2018

ABERTURA DE INSCRIÇÕES

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, por meio da Secretaria Municipal de Educação e 
Secretaria Municipal de Administração, por determinação do Sr. Prefeito, faz saber que, com base no 
artigo 6º, § 3º da Lei Municipal nº 5.999/10, no Decreto Municipal nº 12.306/13, no Decreto Municipal 
nº 12.879/15 e na Lei Municipal nº 6.707/15, realizará o Desenvolvimento na Carreira do Magistério - 
Acesso 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 GESTÃO ESCOLAR 
– DIRETOR DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, descrito no Capítulo II deste Instrumento, 
os que vagarem ou que forem criados durante o prazo de validade do Desenvolvimento da Carreira do 
Magistério - Acesso 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 Educação (Lei Municipal nº 5.999/10) e demais disposições legais 
aplicáveis aos Servidores Públicos Municipais.

INSTRUÇÕES ESPECIAIS

CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
1. O Desenvolvimento na Carreira do Magistério - Acesso, conforme prescrito pelos artigos 1º e 2º do 
Decreto Municipal nº 12.306/13, consiste em uma das formas de desenvolvimento na carreira do magistério 
municipal, conforme previsto no artigo 6º da Lei Municipal nº 5.999, de 30 de novembro de 2010. Sua 
forma de provimento é por derivação vertical pelo qual o servidor efetivo do magistério municipal, que 
ingressou originariamente por Concurso Público, é elevado para o cargo de maior responsabilidade e 
maior complexidade de atribuições, para cujo desempenho seja requerida prévia experiência adquirida no 
exercício de outro cargo dentro da carreira a que pertence. 
2. O Desenvolvimento na Carreira do Magistério - Acesso, obedecidas as normas deste edital, realizar-
se-á sob a responsabilidade da Comissão Examinadora, composta por: Maristela Barbara Rodrigues de 
Lima Silva, Maria José da Silva Fernandes, Rafaela de Almeida Schiavo, Maria Manoela Maschietto 
Brito, Audrey do Nascimento Sabbatini Martins, Fernando César Assumpção de Mendonça e sob 
a coordenação de Mariana Félix Bueno Belone e Mônica Cristina Pereira Santana, sendo todos os 
membros nomeados por meio da Portaria nº 1297/2018.
3. O Desenvolvimento na Carreira do Magistério - Acesso 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.
4. Os candidatos aprovados que, não tendo sido contemplados pelo número de vagas previstas pelo 
Capítulo II, integrarão o Cadastro de Reserva, com expectativa de direito à nomeação dentro do prazo 
de validade do Desenvolvimento na Carreira do Magistério - Acesso regulado pelo presente Edital e 
eventual prorrogação, em relação aos cargos remanescentes, aos que vagarem e aos que forem criados.
5. Os candidatos que forem promovidos na carreira 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), ao Decreto Municipal nº 12.306/13 e à Lei Municipal nº 6.707/15, e demais disposições legais 
aplicáveis aos Servidores Públicos Municipais. 
6. Os candidatos ao cargo do presente Desenvolvimento na Carreira do Magistério - Acesso ficarão 
sujeitos à Jornada Básica de Trabalho prevista no Capítulo II deste Edital. 
7. O cargo, as vagas, a escolaridade/pré-requisito e os vencimentos estão estabelecidos no Capítulo II 
deste Edital.
8. A data, o local e horário de realização da Prova Escrita serão divulgados no Edital de Convocação 
publicado no Diário Oficial do Município de Bauru em 15 (quinze) de setembro de 2018.
9. A data, o local e horário de Entrega de Títulos serão divulgados no Edital de Convocação publicado no 
Diário Oficial do Município de Bauru em 27 (vinte e sete) de outubro de 2018.
10. Ao efetivar sua inscrição, o candidato terá ciência de seu Tempo de Serviço que será objeto de avaliação 
nos termos disciplinados no Capítulo VIII. Obs.: O Tempo de Serviço será computado a partir do 
atestado comprovando o efetivo exercício no cargo, até 31/07/2018, emitido pelo Departamento de 
Administração de Pessoal, da Secretaria da Administração.
11. A Descrição do Cargo consta no Anexo I deste Edital.
12. O Conteúdo Programático consta no Anexo II deste Edital.
13. A promoção na carreira 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

Jornada 
Básica de 
Trabalho4

Especialista em 
Gestão Escolar 
– DIRETOR 
DE ESCOLA 
DE ENSINO 
FUNDAMENTAL

01

Licenciatura Plena 
em Pedagogia

OU

Curso Normal 
Superior ou 
L i c e n c i a t u r a 
Plena na área 
correspondente ao 
currículo de 6º ao 
9º ano, ambas com 
Pós Graduação 
– Latu Sensu em 
Gestão Escolar, de 
no mínimo 1.000 
horas. 

OU

Mestrado em 
Educação

OU

Doutorado em 
Educação.

R$ 4.450,72 R$ 451,00 40 horas / 
semanais

Notas:
Escolaridade/Pré-Requisito¹: Os documentos comprobatórios da escolaridade/pré-requisito deverão ser: 
Diploma, Certificado ou Declaração de Conclusão dos referidos cursos, devendo estes serem emitidos por 
estabelecimento de Ensino Oficial ou Particular, devidamente registrado no órgão competente – MEC.
Vencimentos²: Referência Salarial C1 / Grade dos Especialistas em Gestão Escolar da Lei nº 5.999/10 e 
alterações e Lei Municipal nº 7.056/2018
Os servidores manterão a referência salarial que estiverem enquadrados no momento da promoção na 
carreira.
Benefícios³: Vale Alimentação (R$ 451,00) – (Lei Municipal nº 5.323/05 e Lei Municipal nº 7.056/2018).

CAPÍTULO III – DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO NO DESENVOLVIMENTO NA CARREIRA 
DO MAGISTÉRIO - ACESSO:
1.  Dos Requisitos Necessários para Inscrição: Para promover sua inscrição no Desenvolvimento na 
Carreira do Magistério - Acesso regulado pelo presente Edital, o candidato deverá preencher os requisitos 
abaixo descritos (artigo 6º, incisos I a V do Decreto Municipal nº 12.306/13, artigo 1º do Decreto Municipal 
nº 12.879/15 e artigo 1º da Lei Municipal nº 6.707/15):
a) ser servidor integrante da carreira do magistério municipal;
b) possuir no mínimo 03 (três) anos de efetivo exercício na carreira, na modalidade de ensino de Ensino 
Fundamental até 31/07/2018; 
Obs: Observando-se determinação judicial em anterior Desenvolvimento na Carreira do Magistério 
- Acesso, os candidatos estarão liberados para se inscreverem, prestarem a prova e entregarem os 
títulos. Porém, caso não tenham 03 (três) anos de efetivo exercício e estágio probatório homologado 
até 31/07/2018 como consta o Decreto Municipal nº 12.879/2015, comprovado documento emitido pelo 
setor competente, serão eliminados do Acesso.
c) ocupar o cargo imediatamente abaixo na carreira (Especialista em Educação – Professor de Educação 
Básica de Ensino Fundamental) do cargo escolhido;
d) estar com o Estágio Probatório homologado;
e) obter avaliação de desempenho satisfatória até 31/07/2018; 
2. De acordo com a Lei nº 5568 de 02 de abril de 2008, art. 3º: Os servidores em restrição funcional 
ficam impedidos de prestar concurso de acesso quando deste, resultar alteração nas funções essenciais do 
cargo de origem.

CAPÍTULO IV – 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 promoção ficará condicionada ao preenchimento das condições essenciais ao cargo 
abaixo descritas:
a) preencher os requisitos do cargo imediatamente superior;
b) ser aprovado no Desenvolvimento na Carreira do Magistério - Acesso nas modalidades “Provas e 
Títulos”; 
b.1) no que se refere aos títulos, os certificados apresentados para enquadramento inicial e/ou evolução 
na carreira não poderão ser reapresentados para fins de Desenvolvimento na Carreira do Magistério - 
Acesso, nos termos previstos no artigo 32 da Lei Municipal nº 5.999, de 30 de novembro de 2010. 
  c) possuir a escolaridade elencada como pré-requisito no Capítulo II. Obs.: Caso 
o pré-requisito entregue no ato da convocação tenha sido pontuado como título, o mesmo não será 
aceito para fins de pré-requisito.
2. O ato de convocação será tornado sem efeito quando o candidato:
a) não for promovido dentro do prazo legal de 30 (trinta) dias;
b) deixar de comprovar qualquer um dos requisitos especificados anteriormente;
c) apresentar declarações falsas.
3. A comprovação do preenchimento das condições necessárias à investidura no cargo será feita por meio 
da entrega de seus documentos comprobatórios. A não entrega de tais documentos na data pré-fixada em 
convocação própria, eliminará o candidato do Desenvolvimento na Carreira do Magistério - Acesso, 
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anulando-se todos os atos decorrentes da inscrição, sem prejuízo das sanções aplicáveis à falsidade da 
Declaração firmada no ato da inscrição.
4. O candidato convocado que, na data da promoção, não reunir todos os requisitos enumerados no Item 1 
deste Capítulo perderá o direito à vaga.

CAPÍTULO V – 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.
2. As inscrições para o Desenvolvimento na Carreira do Magistério - Acesso regulado neste Edital 
serão realizadas EXCLUSIVAMENTE pela internet, no site www.bauru.sp.gov.br na ÁREA DE 
CONCURSOS das 0h do dia 20 (vinte) de agosto até 23h59min. do dia 27 (vinte e sete) de agosto de 
2018, (horário de Brasília/DF), devendo o candidato adotar os seguintes procedimentos:
 2.1) Escolha do Cargo: Escolher o Cargo desejado em “Inscrições Abertas” e selecionar 
“Fazer Inscrição”.
 2.2) Cadastro: O candidato deverá efetuar seu acesso ao sistema (caso já possua usuário e senha 
cadastrados) ou cadastrar sua senha em “Cadastro do Candidato”, informando corretamente todos os dados 
solicitados, atentando-se para os dados OBRIGATÓRIOS, atualizando seu cadastro.
2.3) Seleção do Cargo Desejado: Após atualizar o cadastro, o candidato deverá optar pelo cargo para o 
qual pretende concorrer, sendo, no caso regulado pelo presente Edital: Especialista em Gestão Escolar – 
DIRETOR DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, e selecionar “Fazer Inscrição”.
2.4) Confirmação de Inscrição: Ler atentamente o “Formulário de Inscrição”, conferindo todos os 
dados, ticar as afirmações referentes a confirmação de leitura e concordância com as disposições editalícias, 
bem como a confirmação de leitura e conferência dos dados, e após selecionar “Confirmar Inscrição”.
a) O candidato deve imprimir o COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO após a confirmação disciplinada no 
Item 2.4, e, para sua segurança, levar na data designada para realização da Prova.  
Observações: Por se tratar de um sistema informatizado de Concursos, o Candidato deve seguir todas as 
orientações previstas neste Capítulo, bem como arquivar seu usuário e senha para possibilitar posteriores 
consultas e/ou outras inscrições em outros concursos desta Prefeitura.
3. As informações prestadas no cadastro/inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, dispondo a 
Comissão Examinadora do direito de excluir do certame aquele que NÃO preencher o cadastro/inscrição 
de forma completa e correta.

CAPÍTULO VI – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA PROVA: 
1. Condições Especiais para Prestação da Prova: Os candidatos com necessidades especiais temporárias 
ou permanentes, poderão  requerê-las, de forma justificada, no ato da inscrição, apresentando pedido 
detalhado das condições especiais de que necessita, como por exemplo: prova ampliada, auxílio para 
leitura da prova, sala de fácil acesso, utilização de aparelho (auditivo, medição de glicemia, etc...) ou outras 
condições as quais deverão estar claramente descritas no pedido.
1.1) A solicitação da Condição Especial para prestar a prova deverá vir acompanhada de Laudo Médico, 
expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses antes do término do período designado para as 
inscrições, no qual conste a Classificação Internacional de Doença – CID da doença que acomete o 
candidato, bem como a justificativa de necessidade da condição pleiteada pelo candidato. 
  1.1.1) A não observância, pelo candidato, de quaisquer das disposições deste Capítulo, implicará 
a perda do direito de atendimento da condição especial.
1.2) O laudo médico e a solicitação da Condição Especial deverão ser enviados pelo correio com A.R. 
(Aviso de Recebimento) endereçado a Comissão Examinadora do referido Desenvolvimento na Carreira 
do Magistério - Acesso, 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 20 
(vinte) a 27 (vinte e sete) de agosto de 2018.
1.3) O atendimento às condições especiais pleiteadas ficará sujeito à análise da razoabilidade do solicitado.
1.4) As decisões sobre o requerimento de condição especial para prestação da Prova, serão publicadas no 
Diário Oficial de Bauru em 15 (quinze) de setembro de 2018.
1.5) Contra a decisão que indeferir a solicitação de condição especial para prestação da prova caberá 
recurso, devidamente justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como 
termo inicial o 1° (primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível 
no site: www.bauru.sp.gov.br  

CAPÍTULO VII – DA CANDIDATA LACTANTE:
1. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova em sala reservada, além 
de informar na inscrição, deverá apresentar pessoalmente ou por e-mail, os seguintes documentos:
1.1) Pessoalmente: A candidata lactante deverá apresentar na Prefeitura Municipal de Bauru – Departamento 
de Recursos Humanos, localizado na Praça das Cerejeiras, nº 1-59, Vila Noemy, CEP: 17014-900 – Bauru/
SP, 2° andar, requerimento contendo seu nome completo, o número da Carteira de Identidade (RG), o 
número do CPF, a nomenclatura do cargo que pretende concorrer, bem como seu número de inscrição, 
acompanhado de cópia da Certidão de Nascimento da criança e do documento de identificação oficial com 
foto do acompanhante adulto,  das 08h às 12h e das 13h às 18h no período de 20 (vinte) a 27 (vinte e sete) 
de setembro de 2018 e das 08h às 12h e das 13h às 16h, no dia 28 (vinte e oito) de setembro de 2018.
1.2) Por e-mail: A candidata lactante deverá encaminhar cópia digitalizada da certidão de nascimento da 
criança e o documento de identificação oficial com foto do acompanhante adulto, para o e-mail rh@bauru.
sp.gov.br até às 16h do dia  28 (vinte e oito) de setembro de 2018. A candidata deverá informar seu nome 
completo, o número de sua Carteira de Identidade (RG), o número do CPF, a nomenclatura do cargo que 
pretende concorrer, bem como seu número de inscrição. 
2. Caso a candidata não tenha informado a condição de lactante na inscrição, esta deve observar o 
estabelecido nos itens 1.1 e 1.2.
3. O acompanhante adulto ficará em sala reservada e será o responsável pela guarda da criança.  Este estará 
submetido a todas as normas constantes no Edital regulamentador do certame, inclusive no tocante ao uso 
de equipamentos eletrônicos e celulares.
4. A candidata que não levar 01 (um) acompanhante adulto não poderá permanecer com a criança no local 
de realização da prova.
5. Caso a criança ainda não tenha nascido até a data estabelecida no Item 1, a candidata deverá apresentar 
na data designada para realização da prova cópia da Certidão de Nascimento da criança, bem como o 
documento de identificação do acompanhante, que deverá ser apenas 01 (uma) pessoa. 
6. A Prefeitura Municipal de Bauru não disponibilizará, em hipótese alguma, acompanhante para guarda 
da criança.
7. Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata.

CAPÍTULO VIII – DA PROVA ESCRITA, DA PROVA DE TÍTULOS, DO TEMPO DE SERVIÇO E 
RESPECTIVAS PONTUAÇÕES: 
1. O  Desenvolvimento na Carreira do Magistério - Acesso  regulado pelo presente Edital será nas 
modalidades “Provas e Títulos”, com caráter eliminatório e classificatório, com valores atribuídos, a 
seguir:

Cargo Provas Nº 
Questões Peso Caráter Duração 

da Prova

Especialista em 
Gestão Escolar 
– DIRETOR 
DE ESCOLA 
DE ENSINO 
FUNDAMENTAL

1ª Fase

Prova 
Escrita

Conhecimentos 
Específicos 10

07

Eliminatório
e

Classificatório
03 horas

Gestão Escolar 10
Legislação 09

Psicologia do 
Desenvolvimento 08

Língua 
Portuguesa 07

Atualidades 06

2ª Fase

Prova de 
Títulos

Anexo IV 02 Classificatório 02 horas

3º Fase

Tempo de 
Serviço

Anexo V 01 Classificatório -

2. De acordo com o prescrito pelo artigo 9º do Decreto Municipal nº 12.306/13, o Desenvolvimento na 
Carreira do Magistério - Acesso realizado para preenchimento do cargo de Especialista em Gestão 
Escolar – DIRETOR DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL será composto por Prova 
Escrita, Prova de Títulos e Tempo de Serviço, nos termos abaixo descritos:
2.1) 1ª Fase - Prova Escrita: A Prova Escrita, de acordo com o prescrito pelo artigo 8º do Decreto 
Municipal nº 12.306/13, terá caráter eliminatório e classificatório, atribuindo-se peso 07, prevista para 
realizar-se no dia 30 (trinta) de setembro de 2018, 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. 
2.2) 2ª Fase - Prova de Títulos: A Prova de Títulos, de caráter classificatório, atribuindo-se peso 02, 
reger-se-á pelas regras a seguir expostas:
a) a Prova de Títulos terá caráter classificatório e, portanto, não elimina do Desenvolvimento na Carreira 
do Magistério - Acesso os candidatos que não apresentarem Títulos;
b) somente serão pontuados os Títulos dos candidatos aprovados na Prova Escrita.
c) a entrega dos Títulos é de responsabilidade dos candidatos e os mesmos deverão ser entregues na 
data prevista no Anexo VI, também constante do Edital de Convocação publicado no dia 27 (vinte e sete) 
de outubro de 2018 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 preencherá Formulário próprio fornecido pelo Departamento 
de Recursos Humanos, no qual identificará a quantidade de Títulos apresentados e irá declarar ciência 
de que os títulos entregues não poderão ser utilizados como pré-requisito para o Desenvolvimento na 
Carreira do Magistério - Acesso;
f) as cópias dos Títulos a serem entregues deverão ser autenticadas em Cartório ou Cópias Reprográficas 
simples, acompanhadas dos originais;
g) após a entrega dos Títulos, não serão permitidas substituições ou complementações, em qualquer tempo;
h) os Títulos não serão recebidos fora da data, horário e local estabelecidos no Item c deste Capítulo.
i) 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;
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 pela Portaria nº 1297/2018. 
k) serão considerados e pontuados apenas os Títulos descritos no Anexo IV e segundo o Decreto nº 
12.306/2013, os cursos/publicações realizados nos últimos 03 (três) anos deverão compreender o mês de 
Outubro de 2015 ao mês de Outubro de 2018.
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 do Anexo IV;
n) os certificados apresentados para enquadramento inicial e/ou evolução na carreira não poderão ser 
reapresentados para fins do Desenvolvimento na Carreira do Magistério - Acesso, nos termos previstos 
no artigo 32 da Lei Municipal nº 5.999, de 30 de novembro de 2010 e do artigo 6º, § 2º do Decreto 
Municipal nº 12.306/13. 
 o) para fins de cumprimento do disposto no Item 2.2, deste Capítulo, será informado pela 
Comissão de Desenvolvimento Funcional – CDF da Educação quais Títulos já foram entregues pelos 
candidatos para fins de enquadramento inicial e/ou evolução na carreira.  
p) os pontos obtidos na Prova de Títulos, para efeito de Classificação Final, serão somados ao total de 
pontos obtidos na Prova Escrita.
q) sem prejuízo das sanções penais e civis cabíveis, o candidato poderá ser excluído do Desenvolvimento 
na Carreira do Magistério - Acesso, se verificada a falsidade de Declaração ou Ilegalidade na obtenção 
dos Títulos apresentados. 
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2.3) 3ª Fase – Tempo de Serviço: O Tempo de Serviço, de caráter classificatório, atribuindo-se peso 01, 
constará da entrega do atestado comprovando o efetivo exercício no cargo, até 31/07/2018, emitido pelo 
Departamento de Administração de Pessoal, da Secretaria da Administração.

CAPÍTULO IX – DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS:
1. A data, local e horário para realização da Prova Escrita serão publicados no Edital de Convocação no 
Diário Oficial do Município de Bauru, em 15 (quinze) de setembro de 2018.
2. A data, local e horário para Entrega de Títulos serão publicados no Edital de Convocação no Diário 
Oficial do Município de Bauru, em 27 (vinte e sete) de outubro de 2018. 
3. O atestado de Tempo de Serviço será emitido pelo Departamento de Administração de Pessoal, 
somente dos candidatos aprovados na Prova Escrita. 
4. Só será permitida a participação do candidato na Prova Escrita e Prova de Títulos, na respectiva data, 
local e horário constantes dos respectivos Editais de Convocação.
5. 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 Escrita.
6. O candidato deverá comparecer ao local designado para realização da Prova Escrita, com 
antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para seu início, munido do seguinte 
documento original: Carteira de Identidade (RG) ou Carteira Expedida por Órgão de Classe que tenha força 
de documento de identificação ou Carteira de Trabalho ou qualquer outro documento com foto reconhecido 
por lei. Não serão aceitas cópias, ainda que autenticadas.
       6.1) Para sua segurança, o candidato deverá levar no dia da Prova Escrita o Comprovante de 
Inscrição. 
7. O não comparecimento na Prova Escrita, 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.
7.1) Não serão considerados os casos de alterações psicológicas, patológicas e/ou fisiológicas temporárias 
de candidatos e não será dispensado tratamento diferenciado em função dessas alterações, não havendo a 
possibilidade de oferecer condição especial e segunda chamada de Prova. 
8. Ao adentrar a sala de aplicação da Prova Escrita, o candidato não poderá ausentar-se da mesma antes do 
início da prova.
9. O candidato somente poderá ausentar-se da sala em que será aplicada a Prova Escrita, após o início da 
mesma, para beber água ou ir ao banheiro, acompanhado de um fiscal.
10. Nos casos de necessidade de atendimento de urgência, o candidato poderá ausentar-se da sala e ser 
atendido nas dependências do local onde se realiza a prova sob acompanhamento de um fiscal. Ao final do 
atendimento, poderá retornar à sala, sem prorrogação do prazo para término da prova.
11. A inviolabilidade das provas será comprovada na sala de aplicação, no momento do rompimento do(s) 
lacre(s) e da(s) embalagem(ns) de provas, na presença de até 03 (três) testemunha(s) e mediante  assinatura 
de Ata de Ocorrência/Termo de Compromisso.
12. O horário de início da Prova Escrita está previsto a partir das 9 horas, após os devidos esclarecimentos 
sobre sua aplicação.
13. O candidato somente poderá entregar a Prova Escrita e o cartão resposta, depois de transcorrida 01 
(uma) hora do início da aplicação da mesma.
14. Será eliminado do certame o candidato que, durante a realização da Prova Escrita, for surpreendido 
portando aparelhos eletrônicos, tais como bipe, walkman, agenda eletrônica, calculadora, notebook, 
netbook, palmtop, receptor, gravador, telefone celular, máquina fotográfica, protetor auricular, MP3, MP4, 
controle de alarme de carro, tablet, Ipad, Ipod, Iphone, etc., bem como relógio de qualquer espécie e óculos 
escuros. 
              14.1) É reservado à Coordenação do certame, caso julgue necessário, o direito de utilizar 
detector de metais, durante a aplicação da(s) prova(s). Caso o candidato seja flagrado pelo detector de 
metal portando qualquer tipo de aparelho eletrônico, será excluído do mesmo.
15. Os candidatos não poderão adentrar a sala de prova utilizando quaisquer acessórios de chapelaria, tais 
como chapéu, boné, gorro, lenços, etc., exceto quando em tratamento de saúde, mediante apresentação de 
laudo médico no dia da realização da Prova Escrita.
16. Ao ingressar na sala para realização da Prova Escrita, os candidatos deverão lacrar todos os seus 
pertences em embalagem plástica fornecida pela organização deste certame, desligando todos os 
equipamentos eletrônicos (celulares, relógio de qualquer espécie) uma vez que, se os mesmos emitirem 
qualquer tipo de sinal sonoro, o candidato será excluído do mesmo. 
17. Caso o candidato seja flagrado com algum pertence sem lacre poderá ser eliminado do certame.
18. A embalagem plástica, contendo os objetos pessoais, deverá permanecer durante todo o certame debaixo 
da carteira.
  18.1) O candidato que não atender tal determinação poderá ser eliminado do 
certame.   
  18.2) Sugere-se aos candidatos, antes de lacrar seus pertences que verifiquem se estão portando 
todos os itens necessários à execução da prova (óculos de grau (exceto óculos escuro), caneta esferográfica 
de material transparente, documento de identificação). 
  18.3) Após o início da Prova Escrita não será permitido o rompimento do lacre.
  18.4) A embalagem plástica tratada no Item 17 só poderá ser violada após a saída do candidato 
do local estabelecido para realização da prova.
19. O candidato deverá comparecer ao local designado para realização da Prova de Títulos, no 
horário constante do Edital de Convocação, munido do documento de identificação original e os Títulos 
elencados no Anexo IV (cópias autenticadas em Cartório ou Cópias Reprográficas simples, acompanhadas 
dos originais).

CAPÍTULO X – DO JULGAMENTO DAS PROVAS, DO TEMPO DE SERVIÇO E DAS SUAS 
CLASSIFICAÇÕES:
1. A Prova Escrita aplicada aos candidatos ao cargo de Especialista em Gestão Escolar – DIRETOR 
DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL terá caráter eliminatório e classificatório (Peso 7), 
atribuindo-se 0,14 (quatorze centésimos) de ponto a cada questão correta. O candidato que não obtiver, 
no mínimo, 60% (sessenta por cento) de aproveitamento na Prova Escrita será eliminado do acesso e não 
avançará para o processo classificatório de Prova de Títulos e Tempo de Serviço (artigo 8º, § 2º do Decreto 
Municipal nº 12.306/13). 
2. As questões da Prova Escrita serão respondidas em um Cartão Resposta personalizado, que 
constará os dados do candidato.
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 de tinta azul ou preta fabricada em material transparente de acordo com as 
instruções constantes na Folha de Rosto da Prova Objetiva e com as informações transmitidas pelos fiscais 
de sala, terão sua prova anulada.
5. Os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente no Cartão Resposta serão de inteira 
responsabilidade do candidato.
6. O Cartão Resposta será o único documento válido para correção e NÃO será substituído em hipótese 
alguma, salvo se detectado erro ocasionado pela Coordenação do Desenvolvimento na Carreira do 
Magistério - Acesso.
7. O candidato é responsável pela conferência de seus dados pessoais registrados no Cartão Resposta, tais 
como nome, número de inscrição e Cadastro de Pessoa Física (CPF).
8. A Prova Objetiva será corrigida por meio de leitura óptica, não sendo prevista a correção manual.
9. Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do certame o candidato que, durante a 
realização da prova: 
9.1) for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a execução da prova; 
9.2) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas e/ou com 
os demais candidatos;
9.3) recusar-se, por qualquer motivo, a devolver o caderno de prova ou gabarito, quando solicitado;
9.4) descumprir as instruções contidas no caderno de prova.
10. A Prova de Títulos aplicada aos candidatos ao cargo de Especialista em Gestão Escolar – DIRETOR 
DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL terá caráter classificatório (Peso 2), atribuindo-se as 
pontuações especificadas no Anexo IV. 
11. A contagem do Tempo de Serviço dos candidatos ao cargo de Especialista em Gestão Escolar 
– DIRETOR DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL terá caráter classificatório (Peso 1), 
atribuindo-se as pontuações especificadas no Anexo V.
12. De acordo com o prescrito pelo artigo 9º, parágrafo único do Decreto Municipal nº 12.306/13, a 
Classificação Final será apurada da seguinte forma: o valor obtido em cada fator (Prova Escrita / Prova 
de Títulos / Tempo de Serviço) será multiplicado pelo seu peso, o seu resultado será somado e dividido 
por 100 (cem). 
13. Os resultados tanto da Prova Escrita, quanto da Prova de Títulos e do Tempo de Serviço, serão 
publicados oportunamente no Diário Oficial de Bauru.
14. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar as publicações de todos os atos, editais e 
comunicados referentes a este Desenvolvimento na Carreira do Magistério - Acesso, 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.
15. Da divulgação dos Resultados constarão apenas os candidatos aprovados para o cargo para o qual se 
inscreveu.
16. Os candidatos aprovados no presente Desenvolvimento na Carreira do Magistério - Acesso serão 
classificados em ordem decrescente de pontuação e a promoção será feita obedecendo-se rigorosamente 
à ordem de classificação e as necessidades da Administração Pública, de acordo com sua conveniência e 
oportunidade.
17. Nos termos prescritos pelo artigo 10 do Decreto Municipal nº 12.306/13, serão critérios de desempate 
no Desenvolvimento na Carreira do Magistério - Acesso:
a) tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, até o último dia de inscrição neste concurso, conforme 
prescrito pelo artigo 27, parágrafo único, da Lei nº 10.741/03 (Estatuto do Idoso);
b) maior nota na Prova Escrita;
c) maior pontuação na Prova de Títulos.
d) maior Tempo de Efetivo Exercício no cargo.

CAPÍTULO XI – DOS RECURSOS:
1. Sob pena de não conhecimento, os recursos referentes a qualquer ato público do Desenvolvimento 
na Carreira do Magistério - Acesso regulado por este edital deverão ser endereçados à Comissão 
Examinadora e interpostos no prazo de até 05 (cinco) dias úteis após a ocorrência do evento que lhes der 
causa, tendo como termo inicial o 1º (primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de 
Bauru e no site www.bauru.sp.gov.br de acordo com o modelo do Anexo III.
1.1) O Candidato Recorrente deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito, restando explícito o seu 
requerimento (exemplos: anulação, alteração de gabarito, etc.). 
2. Admitir-se-á um único recurso por candidato para cada ato público deste concurso, devidamente 
fundamentado, sendo desconsiderados recursos de igual teor e pedidos genéricos.
3. Os recursos deverão ser entregues pelo candidato ou por seu procurador, em 02 (duas) vias (original e 
cópia), no Expediente da Secretaria Municipal da Administração localizado na Praça das Cerejeiras, n° 
1-59, Vila Noemy, Bauru/SP, no horário das 8h às 12h e das 13h30min. às 18h. Não serão aceitos recursos 
interpostos por fax-símile, telegrama, internet ou por qualquer outro meio que não esteja especificado neste 
Edital.
4. Somente serão apreciados recursos interpostos dentro do prazo indicado no Item 1 deste Capítulo.
5. São requisitos necessários à admissibilidade dos Recursos Administrativos interpostos em face do 
Desenvolvimento na Carreira do Magistério - Acesso regulado pelo presente edital:
a) endereçamento à Comissão Examinadora do certame;
b) indicação do cargo para o qual concorreu o Candidato Recorrente;
c) indicação da numeração do Edital regulamentador do Concurso Público do qual o Candidato Recorrente 
participou e deseja esclarecimentos;
d) qualificação completa do Candidato Recorrente (nome completo, RG, CPF, endereço residencial e 
telefone (s) para contato);
e) indicação de seu número de inscrição;
f) estar devidamente assinado pelo Candidato Recorrente.
6. As decisões dos recursos serão publicadas no Diário Oficial de Bauru.
7. O gabarito publicado poderá ser alterado em função dos recursos interpostos e a prova será corrigida de 
acordo com o gabarito final divulgado após decisão de tais recursos. 
8. Os pontos relativos às questões eventualmente anuladas serão atribuídos a todos os candidatos constantes 
na lista de presença assinada na data em que for aplicada a prova.
9. Em caso de republicação de gabarito, caberá Recurso Administrativo apenas das questões eventualmente 
alteradas, observando-se o prazo preconizado pelo Item 1 deste Capítulo.
10. Não caberá interposição de Recurso requerendo a reconsideração de Recurso Indeferido interposto 
anteriormente. 
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11. Serão preliminarmente indeferidos os recursos:
a) cujo teor desrespeite a Comissão Examinadora;
b) que esteja em desacordo com as especificações contidas neste Capítulo;
c) sem fundamentação ou com fundamentação inconsistente ou incoerente;
d) que não esteja explícito o requerimento do Candidato Recorrente.
12. Os recursos interpostos que não preencherem os requisitos necessários à sua admissibilidade nos termos 
preconizados neste Capítulo serão recebidos como Direito de Petição, conforme prescrito pela Constituição 
Federal de 1988.
13. A Comissão Examinadora e a Prefeitura Municipal de Bauru constituem última instância para os 
recursos, sendo soberanas em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.
14. Após a publicação do gabarito, a prova será disponibilizada no site da Prefeitura Municipal de Bauru 
www.bauru.sp.gov.br. 
15. Após efetuadas as correções, o Cartão Resposta do candidato será disponibilizado no site da Prefeitura 
Municipal de Bauru www.bauru.sp.gov.br na área de  CONCURSO/PORTAL DO CANDIDATO, 
podendo este ser visualizado até a publicação da Homologação do Desenvolvimento na Carreira do 
Magistério - Acesso tratado neste edital, nos termos prescritos no Capítulo XII. 

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

CAPÍTULO XIII – DO PROVIMENTO DO CARGO:
1. O provimento do Cargo obedecerá à ordem de classificação.
2. A convocação será feita por meio do Diário Oficial de Bauru, que estabelecerá data, horário e local para 
apresentação do candidato aprovado.
3. Perderá os direitos decorrentes do Desenvolvimento na Carreira do Magistério - Acesso o candidato 
que:
a) não comparecer na data, horário e locais estabelecidos na convocação;
b) não aceitar as condições estabelecidas para exercício do cargo, pela Prefeitura Municipal de Bauru;
c) recusar a convocação (sendo o fato formalizado em Termo de Desistência);
d) não comprovar o preenchimento dos requisitos estabelecidos no Item 2 do Capítulo IV.
4. A promoção do candidato ficará condicionada: 
a) ao preenchimento de todos os requisitos elencados no Capítulo III, Item 1;
b) à apresentação dos documentos que comprovem a escolaridade/pré-requisitos exigidos para investidura 
no cargo, bem como de outros documentos julgados necessários.
5. De acordo com a Lei Municipal nº 6.525/14, o candidato que tiver o interesse em ser tratado pelo nome 
social, deve requerer no ato da promoção.
6. Para promoção somente serão aceitos documentos originais ou fotocópias autenticadas. 

CAPÍTULO XIV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
1. A inexatidão das afirmativas, irregularidades de documentos ou outras ocorrências constatadas no 
decorrer do processo, ainda que verificadas posteriormente a aplicação das provas, acarretarão a perda dos 
direitos decorrentes do Desenvolvimento na Carreira do Magistério - Acesso.
2. O prazo de validade do presente Desenvolvimento na Carreira do Magistério - Acesso será de 01 
(um) ano, a contar da data de sua Homologação, podendo ser prorrogado por igual período, de acordo com 
a necessidade da Administração Pública (artigo 11 do Decreto Municipal nº 12.306/13).
3. Os atos relativos ao Desenvolvimento na Carreira do Magistério - Acesso serão publicados no Diário 
Oficial de Bauru que estará disponível na Internet pelo endereço www.bauru.sp.gov.br e no endereço 
www.bauru.sp.gov.br/concursos não se aceitando justificativas para o desconhecimento dos prazos neles 
assinalados.
4. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria nº 1297/2018.

ANEXO I
DESCRIÇÃO DO CARGO

ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ESCOLAR – DIRETOR DE ESCOLA DE ENSINO 
FUNDAMENTAL
Coordenar o planejamento de atividades pedagógicas; Supervisionar processos administrativos; Avaliar 
as atividades educacionais e o funcionamento da Instituição de Ensino e viabilizar o desenvolvimento 
de projetos que envolvam a comunidade. Solicitar contratação e reposição de professores e servidores 
de apoio, quando necessário, prezando para o bom funcionamento da Unidade Escolar. Supervisionar e 
orientar o trabalho de servidores de apoio e professores. Fazer cumprir o Calendário Escolar e coordenar 
desenvolvimento de projetos que envolvam datas comemorativas, cívicas, festas e outros. Manter-se 
informado sobre a legislação vigente. Manter-se atualizado quanto às propostas didáticas e pedagógicas. 
Avaliar e coordenar o trabalho pedagógico dos professores. Avaliar e coordenar o trabalho da equipe 
de apoio. Planejar e organizar reuniões com os servidores e professores, conforme o estabelecido em 
calendário escolar e extraordinariamente, quando houver necessidade. Assessorar a organização de reunião 
de pais. Organizar matrícula e rematrícula de alunos. Planejar e organizar o cronograma escolar da Unidade 
Escolar, respeitando o calendário oficial da Secretaria Municipal da Educação. Realizar reuniões para 
composição da Associação de Pais de Mestres e Conselho de Escola e presidir seu funcionamento de 
acordo com a legislação. Solicitar materiais didáticos pedagógicos, produtos de limpeza, equipamentos 
para escola, conforme a necessidade da Unidade Escolar. Organizar os horários dos servidores, adequando-
os às necessidades da Unidade Escolar, respeitando a carga horária de trabalho. Organizar as atividades 
dos servidores, adequando-os às necessidades da Unidade Escolar, respeitando as atribuições inerentes de 
cada cargo. Realizar controle de assiduidade e pontualidade dos professores e servidores de apoio. Elaborar 
relatórios sobre dados referentes aos alunos, servidores de apoio e professores quando necessário. Prestar 
contas sobre verbas recebidas pela Unidade Escolar. Coordenar a divulgação junto à Secretaria Municipal 
da Educação e à comunidade, dos projetos desenvolvidos pelos alunos. Oportunizar a participação da 
comunidade nas atividades da Unidade Escolar. Coordenar as reuniões pedagógicas, ouvindo sugestões 
e propondo ideias que contribuam para o processo de ensino-aprendizagem. Acompanhar e coordenar as 
Reuniões de Atividade de Trabalho Pedagógico. Eventualmente, auxiliar em outras atividades correlatas. 
Eventualmente auxilia em outras atividades afins.

ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Programa
1. Conselhos escolares, indisciplina e violência: contextualizando discursos e procedimentos na escola
2. Currículo Comum para o Ensino Fundamental Municipal
3. Educação escolar e cultura(s): construindo caminhos
4. Interação Escola – Família 
5. Inclusão Escolar – Fundamentos na Prática Social
6. A presença da Educação Ambiental no Ensino Fundamental Brasileiro
7. Educação em Direitos Humanos na Educação Básica 
8. Educação como exercício de poder: implicações para a prática escolar democrática
9. Conversando sobre violência e convivência nas escolas

Referências Bibliográficas
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. ABRAMOVAY, Miriam, Coord. Conversando sobre violência e convivência nas escolas. / Miriam 
Abramovay et al. Rio de Janeiro: FLACSO - Brasil, OEI, MEC, 2012. (pág. 11 à pág. 80).  Disponível em 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=32101-conversando-
sobre-violencia-nas-escolas-pdf&category_slug=janeiro-2016-pdf&Itemid=30192. Acesso 14 jul. 2018.
2. BAURU. Currículo Comum para o Ensino Fundamental Municipal [recurso eletrônico] / Organizadores: 
Afonso Mancuso de Mesquita, Fernanda Carneiro Bechara Fantin, Flávia Ferreira da Silva Asbhar. – 
Bauru: Prefeitura Municipal de Bauru, 2016. (pág. 29 à pág. 78). Disponível em http://www.bauru.sp.gov.
br/educacao/curriculo_comum.aspx . Acesso em 19 jul. 2018.
3. BRASIL. Educação como exercício de diversidade. – Brasília: UNESCO, MEC, ANPEd, 2005.476 
p. – (Coleção educação para todos; 7). (pág. 35 à pág. 53). Disponível em http://unesdoc.unesco.org/
images/0014/001432/143241por.pdf . Acesso 14 jul. 2018.
4. _____. Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Educação em Direitos Humanos: 
Diretrizes Nacionais – Brasília: Coordenação Geral de Educação em SDH/PR, Direitos Humanos, 
Secretaria Nacional de Promoção e Defesa do Direitos Humanos, 2013. (pág. 40 à pág. 61)  Disponível em 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=32131-educacao-dh-
diretrizesnacionais-pdf&category_slug=janeiro-2016-pdf&Itemid=30192 .  Acesso 14 jul. 2108.
5. _____. Ensaios pedagógicos - Construindo escolas inclusivas: 1. ed. Brasília: MEC, SEESP, 2005. (pág. 
21 à pág. 36).  Disponível em http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/ensaiospedagogicos.pdf . Acesso 
14  jul. 2018.
6. CASTRO, Jane Margareth; REGATTIERI, Marilza (Org.). Interação Escola Família: Subsídios para 
práticas escolares. Brasília: UNESCO, MEC, 2010. (pág. 09 à pág. 62)  Disponível em: http://portal.mec.gov.
br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=4807-escola-familia-final&Itemid=30192 . 
Acesso em: 14 jul. 2018.
7. LUIZ, Maria C. (org.) Conselho Escolar e as possibilidades de diálogo e convivência: o desafio da 
violência na escola - São Carlos: EdUFSCar, 2016. 250 p. – (Coleção SEaD-UFSCar). (pág. 17 à pág. 37)  
Disponível em http://portal.mec.gov.br/docman/julho-2016-pdf/46531-livro-violencia-escolar-site-pdf/
file. Acesso 14 jul. 2018
8. PARO, Vitor Henrique. Educação como Exercício do Poder: implicações para a prática escolar 
democrática. Este trabalho é produto de pesquisa intitulada “A Administração Escolar e a Condição Política 
da Educação”, desenvolvida no Departamento de Administração Escolar e Economia da Educação da Feusp, 
com financiamento parcial do CNPq, e cujo relatório integral encontra-se em PARO, 2007. Disponível em 
https://www.google.com.br/search?q=educa%C3%A7%C3%A3o+como+exerc%C3%ADcio+do+poder+i
mplica%C3%A7%C3%B5es+para+a+pr%C3%A1tica+escolar+democr%C3%A1tica&oq=educa%C3%A
7%C3%A3o+como+exerc%C3%ADcio+do+poder&aqs=chrome.4.69i57j69i59j0l4.8676j0j8&sourceid=c
hrome&ie=UTF-8. Acesso em 19 jul. 2018.
9. VEIGA et al.  Um Retrato da Presença da Educação Ambiental no Ensino Fundamental Brasileiro: 
o percurso de um processo acelerado de expansão / Alinne Veiga, Érica Amorim, Mauricio Blanco. – 
Brasília: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, 2005. (pág. 09 à pág. 
23).  Disponível em http://portal.inep.gov.br/documents/186968/485287/Um+retrato+da+presen%C3%A7
a+da+educa%C3%A7%C3%A3o+ambiental+no+ensino+fundamental+brasileiro+o+percurso+de+um+p
rocesso+acelerado+de+expans%C3%A3o/15869581-68fa-4c2f-a254-6b94fad669b1?version=1.3. Acesso 
14 jul. 2018.

GESTÃO ESCOLAR
Programa
1. Gestão democrática: dinâmica escolar e gestão participativa.
2. Concepções de organização e gestão escolar: o trabalho do diretor no Ensino Fundamental.
3. Gestão escolar e reforma do Estado brasileiro.
4. Projeto Político Pedagógico: concepção e significado para orientação e planejamento do processo 
ensino–aprendizagem.
5. Gestão de recursos financeiros na educação pública.
6. A função social e política da escola pública e do gestor.
7. A escola, sua dinâmica interna e suas relações com a sociedade: comunidade e família.
8. Avaliação do trabalho realizado na e pela escola: implicações para a organização pedagógica e para a 
profissionalização.
9. Gestão escolar e avaliação em larga escala.
10. Conselhos escolares e gestão escolar.

Referências Bibliográficas
1. BAURU. Deliberação CME n º 1, de 21 de novembro de 2013. Dispõe sobre a implantação de Conselhos 
Escolares nas unidades de ensino do Sistema Municipal de Ensino. Diário Oficial de Bauru. Bauru, SP, 30 
nov. 2013. Disponível em: <http://hotsite.bauru.sp.gov.br/arquivos/website_conselhosescolares/arquivos/
deliberacao_cme.pdf>. Acesso em: 05 mar. 2018.
2. HORA, D. L. Gestão democrática na escola: artes e ofícios da participação coletiva. 15. ed. Campinas: 
Papirus, 2009. 
3. LIBÂNEO, J. C.; OLIVEIRA, J. F.; TOSCHI, M. S. Educação Escolar: políticas, estrutura e organização. 
10ª ed. São Paulo: Cortez, 2012. 4ª parte, capítulos I a IV.  
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4. LIBÂNEO, J. C. Organização e gestão da escola: teoria e prática. 5ª ed. Goiânia: Alternativa, 2004.   
5. OLIVEIRA, R. P.; ADRIÃO, T. (Orgs.). Gestão, financiamento e direito à educação: análise da 
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7. PARO, V. H. Administração escolar: introdução crítica. 14. ed. São Paulo: Cortez, 2006.
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7. Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos - Resolução CNE/CEB 
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PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO
Programa
1. O instrumento e o símbolo no desenvolvimento da criança;
2. Interação entre aprendizado e desenvolvimento;
3. Pressupostos filosóficos e implicações educacionais do pensamento Vygotskiano;
4. O problema da afetividade em Vygotsky;
5. A produção do fracasso escolar;
6. Processos de medicalização na educação escolar.
7. Pensando o Ensino Fundamental
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Acesso em: 25/07/2018.
4. FÓRUM SOBRE MEDICALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO E DA SOCIEDADE. Recomendações de 
práticas não medicalizantes para os serviços e profissionais de educação e saúde. Disponível em: http://
medicalizacao.org.br/recomendacoes/ Acesso em: 13/07/2018.
5. GARCIA, R. L. Preconceito no cotidiano escolar: ensino e medicalização. Educação & Sociedade.  
Ano XVIII, n.59, 1997. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/es/v18n59/18n59a11.pdf Acesso em 
13/07/2018.
6. MARIN, Ana Paula. Fracasso escolar e políticas públicas: a ampliação do ensino fundamental. X 
Congresso Nacional de Psicologia Escolar e Educacional. Universidade Estadual de Maringá. Paraná, 2011. 
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LÍNGUA PORTUGUESA
Programa
1.Compreensão de textos.

1.2. Coerência e coesão textuais.
2. Identificação das características de composição e de função social de diferentes gêneros textuais.
3. O sistema ortográfico do português - emprego de letras.
4. Acentuação gráfica e sinais diacríticos - de acordo com o Novo Acordo Ortográfico.
5. Sintaxe de concordância e regência nominal e verbal.
6. Reconhecimento e uso significativo de diferentes recursos gramaticais no texto escrito (níveis: 
morfológico, sintático, semântico e textual).
6.1. Formação de palavras - significado e sentido de morfemas.
6.2. Emprego de diferentes classes gramaticais na construção do texto escrito.
6.3. Flexão verbal - valor semântico dos tempos e vozes verbais, locuções verbais, tempos compostos e 
formas nominais do verbo; correlação entre tempos verbais.
6.4. Relações de sentido entre orações e segmentos do texto - coordenação e subordinação - conectores que 
conferem coerência e coesão ao texto.
6.5. Emprego dos sinais de pontuação.
6.6. Denotação e conotação - figuras de linguagem

Bibliografia
1. Dicionário on line Priberam. Disponível em: https://www.priberam.pt/DLPO/

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

ANEXO III
MODELO RECURSO ADMINISTRATIVO

À COMISSÃO EXAMINADORA
Desenvolvimento na Carreira do Magistério - Acesso: ___(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 Desenvolvimento na Carreira do Magistério 
– Acesso, regulado pelo Edital nº_____,  promovido pela Prefeitura Municipal de Bauru para o cargo 
efetivo de _______________, venho respeitosamente perante Vossa Senhoria, INTERPOR o presente 
Recurso Administrativo, visando: (citar pedidos e fundamentos do recurso).
Diante do exposto REQUER-SE (citar os requerimentos do candidato Recorrente).
Termos em que,
  Pede e Espera Deferimento.

Bauru/SP, _____ de __________ de 2018.
__________ (Assinatura do Candidato)__________

(Nome Completo do Candidato)
(Telefones para Contato)

ANEXO IV
CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO – TÍTULOS, FORMAÇÃO, ATIVIDADES 

TÉCNICO-CIENTÍFICAS E PRODUÇÃO DOCENTE

FORMAÇÃO
Título/curso Pontos
Pós-doutorado em educação ou em área afim 10,0
Doutorado em educação ou em área afim 8,0
Pós-graduação (stricto sensu) – Mestrado em Educação ou em área afim 6,0
Pós-graduação (latu sensu) – Especialização em Educação ou em área afim, ministrado 
por Instituição de Ensino Superior reconhecida pelo MEC, com duração mínima de 360 
horas, limitado a 2 cursos. 3,0

Curso superior em área afim da educação, limitado a 2 cursos. 3,0
Curso de extensão/aperfeiçoamento na área de educação, feito nos últimos 03 (três) 
anos, ministrados por Instituição de ensino reconhecida pelo MEC ou Secretaria 
Municipal de Educação de Bauru, com duração mínima de 180 horas, limitado a 2 
cursos. 

1,5

Curso de atualização técnico-pedagógico, feito nos últimos 03 (três) anos, com duração 
mínima de 80 horas, ministrado por Instituição de ensino reconhecida pelo MEC ou 
ministrado pela Secretaria Municipal de Educação de Bauru, limitado a 2 cursos. 1,4

Curso de atualização técnico-pedagógico, feito nos últimos 03 (três) anos, com duração 
mínima de 30 horas, ministrado por Instituição de ensino reconhecida pelo MEC ou 
ministrado pela Secretaria Municipal de Educação de Bauru, limitado a 4 cursos. 0,8

Curso de atualização técnico-pedagógico, feito nos últimos 03 (três) anos, com duração 
mínima de 15 horas, ministrado por Instituição de ensino reconhecida pelo MEC ou 
ministrado pela Secretaria Municipal de Educação de Bauru, limitado a 6 cursos. 0,4

Curso de atualização técnico-pedagógico, feito nos últimos 03 (três) anos, com duração 
mínima de 03 horas, ministrado por Instituição de ensino reconhecida pelo MEC, ou 
ministrado pela Secretaria Municipal de Educação de Bauru, limitado a 8 cursos. 0,2

ATIVIDADES TÉCNICO-CIENTÍFICAS NOS ÚLTIMOS TRÊS ANOS
Atividade Pontos

Preleção de palestras e conferências em eventos na área da educação locais, 
limitado a 6 atividades 0,5 por atividade

Preleção de palestras e conferências em eventos na área da educação regional ou 
nacional, limitado a 6 atividades 0,7 por atividade

Participação em programas ou projetos aprovados e/ou apoiados pela Secretaria 
Municipal de Educação de Bauru, limitado a 2 atividades 1,0 por atividade

Cursos ministrados, limitado a 6 atividades 1,0 por atividade
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Eventos científicos em nível nacional ou internacional, com apresentação de 
trabalho, limitado a 6 atividades 0,7 por evento

Eventos científicos em nível regional ou local, com apresentação de trabalho, 
limitado a 6 atividades 0,5 por evento

Eventos científicos em nível nacional ou internacional, sem apresentação de trabalho, 
limitado a 6 atividades 0,4 por evento

Eventos científicos em nível regional ou local, sem apresentação de trabalho, limitado 
a 6 atividades 0,2 por evento

PUBLICAÇÕES NA ÁREA DA EDUCAÇÃO NOS ÚLTIMOS TRÊS ANOS
Atividade Pontos

Livros, limitado a 2 publicações 2,5 por publicação
Capítulos de livro, limitado a 3 publicações 1,5 por publicação
Organização de livro publicado por editora com corpo editorial, limitado a 2 
publicações 1,5 por publicação 

Artigos completos publicados em periódicos, limitado a 3 publicações 1,0 por publicação
Trabalho Completo publicado em anais de eventos científicos, limitado a 6 
publicações 1,0 por publicação

Resumo publicado em anais de eventos científicos, limitado a 6 publicações 0,5 por publicação
Texto em jornais de notícias/revistas sobre temática educação, limitado a 5 
publicações 0,1 por publicação

ANEXO V
CRITÉRIO DE SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO – TEMPO DE SERVIÇO

Tempo em Anos Pontos
25 25
24 24
23 23
22 22
21 21
20 20
19 19
18 18
17 17
16 16
15 15
14 14
13 13
12 12
11 11
10 10
9 9
8 8
7 7
6 6
5 5
4 4
3 3

ANEXO VI
CRONOGRAMA

Datas Eventos
26/07/2018 1ª Publicação Diário Oficial de Bauru
07/08/2018 2ª Publicação Diário Oficial de Bauru
18/08/2018 3ª Publicação Diário Oficial de Bauru
20/08/2018 Abertura Inscrições
27/08/2018 Encerramento Inscrições

20 a 27/08/2018 Período para solicitar condição especial para realizar a Prova e vaga de 
deficiente

   20/08/2018 a 
28/09/2018 Período para solicitar condição especial para lactante

15/09/2018 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento para Condição 
Especial e Vaga de Deficiente

15/09/2018 1º Edital de Convocação da Prova Escrita
20/09/2018 2º Edital de Convocação da Prova Escrita 
25/09/2018 3º Edital de Convocação da Prova Escrita
30/09/2018 Previsão da Realização Prova Escrita
02/10/2018 Previsão Divulgação do Gabarito
27/10/2018 1º Edital de Convocação da Entrega de Títulos
06/11/2018 2º Edital de Convocação da Entrega de Títulos
10/11/2018 3º Edital de Convocação da Entrega de Títulos
18/11/2018 Entrega de Títulos
15/12/2018 Previsão de Divulgação da Classificação Final
05/01/2019 Previsão de Homologação

Bauru/SP, 26 de julho de 2018.
 ISABEL CRISTINA MIZIARA 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ESTAGIÁRIOS
ERRATA

No Diário Oficial nº 3005, de 09 de agosto de 2018:
ONDE SE LÊ:
CONVOCAÇÃO: Em virtude de DESISTÊNCIA TÁCITA do(a) 10° classificado(a), fica convocado(a), 

para prover a função de ESTAGIÁRIO na área de JORNALISMO, na Prefeitura Municipal de Bauru, 
o(a) Sr(a), LUCAS PINTO FERREIRA, portador(a) do RG 53.650.900-1, classificado(a) em 11° lugar, 
no Processo Seletivo para credenciamento de estagiário na área de JORNALISMO, edital nº 01/2017. 
Este(a) deve comparecer ao CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA – CIEE, localizado 
na Rua Virgílio Malta, nº 10-5, Centro, Bauru/SP, CEP: 17015-220, num prazo não superior a 10 
dias, a contar desta publicação. O não comparecimento no local e prazo estipulados acarretará a sua 
desistência.

LEIA-SE:
CONVOCAÇÃO: Em virtude de DESISTÊNCIA TÁCITA do(a) 10° classificado(a), fica convocado(a), 
para prover a função de ESTAGIÁRIO na área de JORNALISMO, na Prefeitura Municipal de Bauru, 
o(a) Sr(a), YURI DE OLIVEIRA HIGUCHI, portador(a) do RG 50.423.511-4, classificado(a) em 
11° lugar, no Processo Seletivo para credenciamento de estagiário na área de JORNALISMO, edital 
nº 01/2017. Este(a) deve comparecer ao CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA – 
CIEE, localizado na Rua Virgílio Malta, nº 10-5, Centro, Bauru/SP, CEP: 17015-220, num prazo não 
superior a 10 dias, a contar desta publicação. O não comparecimento no local e prazo estipulados 
acarretará a sua desistência.

ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA

CURSO: “NOÇÕES BÁSICAS DE DIREITO TRIBUTÁRIO”
Ementa: 1–Direito Tributário; 2–Sistema Constitucional Tributário (Competências Tributárias); 
3-Princípios Tributários; 4–Vigência e aplicação  da Legislação Tributária; 5–Tributos; 6- Obrigação 
Tributária (fato gerador; sujeitos ativo e passivo; e, responsabilidade tributária); 7– Crédito Tributário 
(lançamento; suspensão, extinção e exclusão do crédito tributário); 8- Administração Tributária.

As inscrições estarão abertas a todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão 
aproveitar o certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional os servidores lotados 
nos cargos: Agente de Administração; Técnico de Administração; Técnico de Contabilidade; Técnico 
Orçamentário; Técnico Tributário; Paralegal; Contador; Economista; Auditor Fiscal Tributário e 
Procurador Jurídico enquadrados na Lei 5975/10.  
Data e horário: 09/08; 15/08; 22/08 –14h às 17h.
Carga horária: 09 horas
Vagas: 50
Local: Auditório do Gabinete do Prefeito.
Palestrante: José Roberto Anselmo
Doutor em Direito Constitucional pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - PUC 
SP (2006), mestre em Direito Constitucional pela Instituição Toledo de Ensino de Bauru (2001) 
ITE BAURU e especialista em Direito pela ITE. Atualmente é professor do Centro Universitário 
de Bauru da Instituição Toledo de Ensino nos cursos de Direito (Direito Constitucional), 
Administração (Direito Tributário), Contabilidade (Direito Tributário) e Economia (Direito 
Tributário) e do Programa de Pós- Graduação Stricto Sensu em Direito - Mestrado e Doutorado.  
Professor do Curso de Mestrado Minterisntitucional ITE - CIESA (Manaus).  
Procurador do Município de Bauru e Advogado.

Inscrições: das 14h do dia 22/06/2018 às 12h do dia 09/08/2018, 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.

CURSO: “ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO”
Ementa: 
Objetivo do curso: Apresentar aos servidores, importância e aplicabilidade de técnicas de organização e 
planejamento no desenvolvimento de suas funções.
Conteúdo programático:
Conceito e princípios de organização e planejamento;
Desmistificação de crenças relacionadas à organização e ao planejamento;
Organização de ideias;
Gestão do tempo;
Qualificação das tarefas;
Organização do trabalho;
Impactos positivos de planejamento;
Apresentação de ferramentas facilitadoras

As inscrições estarão abertas a todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão 
aproveitar o certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional os servidores lotados 
nos cargos enquadrados na Lei 5975/10. 
Data e horário: 05/09/2018 –14h às 17h
Carga horária: 03 horas
Vagas: 120
Local: Auditório da Caixa Econômica Federal, Avenida Getúlio Vargas, 20-105 – 3º andar.
Palestrante: 
Walessa Fernandes Rubim
Formada em Secretariado Executivo pela Universidade do Sagrado Coração – USC e especialista em 
Gestão Empresarial pela FIB – Faculdades Integradas de Bauru.
Atualmente idealizadora da empresa Secre.Jur – Serviços e Treinamentos Secretariais, que tem como 
missão, oferecer, de forma personalizada, para empresas de pequeno porte e escritórios de advocacia, 
soluções práticas e eficazes de melhorias e correções em seus processos secretariais. 
Experiência de mais de 20 anos nas áreas de atendimento e secretariado, sendo 13 destes, dedicados à 
gestão de escritórios de advocacia.

Inscrições: das 15h do dia 30/07/2018 às 12h do dia 05/09/2018, 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.
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PALESTRA: “MITOS E VERDADES SOBRE O DIREITO DE FAMÍLIAS”

Ementa: 
Questões envolvendo o Direito de Família são muito comentadas, mas pouco conhecidas. É uma área tão 
próxima e, ao mesmo tempo, tão recheada de dúvidas. O objetivo da palestra é, justamente, esclarecer 
algumas dessas questões acerca de divórcio, união estável, pensão alimentícia e guarda de filhos.
Tópicos:
Direito de família. Divórcio e união estável. Pensão alimentícia. Guarda e convivência com filhos.

As inscrições estarão abertas a todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão 
aproveitar o certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional os servidores lotados 
nos cargos de: Assistente Social, Agente Social e Psicólogos em conformidade com a Lei 5975/10. 
Data e horário: 12/09/2018 – 09h às 11h
Carga horária: 02 horas
Vagas: 50
Local: Auditório do Gabinete do Prefeito. Praça das Cerejeiras, nº 1-59, 3º andar.
Palestrante: 
Vinicius de Carvalho Carreira.
Advogado formado pela Instituição Toledo de Ensino de Bauru/SP;
Psicólogo formado pela Unesp de Bauru/SP;
Professor das disciplinas de Direito de Família, Direito das Sucessões e Direito de Infância e Juventude;
Pós-graduado em Direito de Família e Sucessões;
Aluno do curso de Especialização em Direito Processual Civil da Escola Superior de Advocacia de São 
Paulo/SP;
Aluno do curso de Mestrado em “Sistema constitucional de garantia de direitos” da Instituição Toledo de 
Ensino;

Inscrições: das 10h do dia 16/08/2018 às 17h do dia 11/09/2018, 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.

PALESTRA: “REFLETINDO SOBRE A LIDERANÇA”
Ementa: 
- Conceito de Liderança. 
- Características da liderança nas organizações.
- Novos paradigmas da liderança nas organizações.
- O líder e o trabalho em equipe. 
- O líder e o processo de comunicação. O líder como gestor de conflitos.

As inscrições estarão abertas a todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão 
aproveitar o certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional os servidores lotados 
nos cargos enquadrados na Lei 5975/10. 
Data e horário: 20/09/2018 – 08h às 12h
Carga horária: 04 horas
Vagas: 50
Local: Auditório do Gabinete do Prefeito, Praça das Cerejeiras, 1-59.
Palestrante: 
SANDRA MARQUEZI PIROLA BEZERRA 
   Graduada em Psicologia –USC- Bauru
Especialista em Direção e Desenvolvimento de Pessoas- FECAP- Bauru
Especialista em Logoterapia Aplicada a Educação –SOBRAL- São Paulo
Diretora do Departamento de RH

Inscrições: das 10:30h do dia 16/08/2018 às 17h do dia 19/09/2018, através do site www.bauru.sp.gov.br

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

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

Secretaria de 
Agricultura e Abastecimento

Levi Momesso
Secretário

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

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

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

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

Locais de Feiras Livres administradas pela SAGRA

FEIRAS LIVRES
DOMINGO

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

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

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

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

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

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

QUINTA-FEIRA
Tipo Bairro Endereço Quadras Horário
FLC Bela Vista Rua Silva Jardim 14 A 16 06:30 às 11:00
FLC Jardim Solange Praça Raimundo Luis Da Silva S/N 16:00 às 20:00
FLC Jd Brasil Travessa Nereide Arruda Dos Santos 1 06:00 às 11:00
FLC Jd Estoril Praça Nabih Gebara S/N 16:00 às 20:00
FRA Mary Dota Avenida Marcos De Paula Rafael 19 16:00 às 20:00
FLC Paulistano Rua Minas Gerais 13 06:30 às 11:00
FLC Vl Cardia Rua Ezequiel Ramos 12 A 13 06:30 às 11:00

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

SÁBADO
Tipo Bairro Endereço Quadras Horário

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

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

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

EXTRATOS
CONTRATO Nº 8.939/18 - PROCESSO Nº 40.449/12 (E-doc. nº 41.840/18) - CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU - CONTRATADA: PAULO CÉSAR MADUREIRA FILHO - ME - OBJETO: 
A CONTRATADA obriga-se a fornecer para o CONTRATANTE 01 (UMA) BATERIA PARA USO EM 
AUTOMÓVEIS E CAMINHÕES, NOVAS E SELADAS, melhor descrito nos Anexos I e VIII do Edital nº 
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370/17 e nos termos de sua proposta anexa ao Processo Administrativo nº 40.449/12, sendo:
LOTE Nº 05 - COTA PRINCIPAL

OBJETO: BATERIAS DE 100, 150, 170 E 200 AMPERES

ITEM QTD ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS MARCA P. UNIT 
R$

P. TOTAL 
R$

01 01

Bateria solução chumbo ácido 
automotiva 12 Volts, capacidade 
nominal: 100 Ah; Selada, sem 
manutenção, homologada junto ao 
Inmetro; garantia de 12 meses. Obs: A 
posição do polo positivo será definida 
quando da solicitação.

ERBS 
ERFGA 

100
337,15 337,15

VALOR TOTAL: R$ 337,15 – PRAZO: 12 meses – MODALIDADE: Pregão Presencial nº 047/17 – 
PROPONENTES: 04 - ASSINATURA: 13/07/18.

Secretaria de Cultura
Luiz Antonio Fernandes Fonseca

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

Convocação
Em substituição as vagas existentes na Banda Municipal de Bauru, deverão comparecer os alunos  
relacionados abaixo na Estação Ferroviária, Praça Machado de Mello, quadra 1 – centro, no prazo de cinco 
dias úteis, a contar da data de publicação, conforme o horário abaixo discriminado para tratar de assuntos 
relacionados à nomeação, conforme prova seletiva da Banda Municipal de Bauru, já realizado.
O não comparecimento dentro do prazo determinado será considerado como desistência da vaga.
Horário de atendimento: das 09h00 às 11h00 e das 14h00 às 17h00.

Alunos
Abner Pereira Cipriano
Ana Rute Coelho da Silva
Gabriel Freire dos Santos
Guilherme Alves Ribeiro
Pedro Oliveira Areco
Rafael Gomes Zanini
Renan Gabriel Gomes de Souza Silva
Yohanna Tamarozzi

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

Convocação
Em substituição as vagas existentes da Orquestra Sinfônica Municipal de Bauru, deverão comparecer os 
alunos relacionados abaixo na Estação Ferroviária, praça  Machado de Mello, quadra 1 – centro, no prazo 
de cinco dias úteis, a contar da data de publicação, conforme o horário abaixo discriminado para tratar de 
assuntos relacionados à nomeação, conforme prova seletiva da Orquestra Sinfônica Municipal de Bauru, 
já realizado.
O não comparecimento dentro do prazo determinado será considerado como desistência da vaga.
Horário de atendimento: das 09h00 às 11h00 e das 14h00 às 17h00.

Alunos
Agatha Morgana Rocha Gomes de Oliveira
Daniel Augusto de Oliveira
Gabriel Domingues Góes
Geovana Costa Santos
Luiza Fernanda Cardoso Falcão

Luiz Antonio Fernandes Fonseca
Secretário Municipal de Cultura

Bauru, 17 de agosto de 2018

ERRATA :  PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DE 16 DE AGOSTO  ONDE SE LÊ :
Renan Gabriel Gomes de Souza  

CORREÇÃO: DEVE SE LER:
Renan Gabriel Gomes de Souza  Silva 

EXTRATOS
CONTRATO Nº 8.980/18 - PROCESSO Nº 50.495/18 - CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU 
- CONTRATADA: BRUNO CÉSAR MACIEL - ME - OBJETO: O presente contrato tem por objeto a 
realização, pela CONTRATADA, de 01 (um) Show da Dudinha e A Galinha Pintadinha dia 12/08/18, na 45º 
Grand Expo Bauru, no Recinto Mello de Moraes, com início às 17h (dezessete horas) e término as 18h30m 
(dezoito horas e trinta minutos), conforme folha nº 3. - VALOR TOTAL: R$ 20.000,00 - PRAZO: 03 
meses – MODALIDADE: Inexigibilidade de Licitação - ASSINATURA: 10/08/18, conforme art. 61, 
parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93.

Secretaria de
Desenvolvimento Econômico,

Turismo e Renda
Aline Prado Fogolin  

Secretária
EDITAL SEDECON Nº 06

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA DIVULGAÇÃO DE ÁREAS DISPONÍVEIS PARA 
CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE IMÓVEIS DO MUNICÍPIO SITUADOS NAS CIDADES 
INDUSTRIAIS, COMERCIAIS, ATACADISTAS E DE SERVIÇOS, CONFORME ESTABELECE A LEI 
6.931, DE 27 DE JUNHO DE 2.017.
 O Município de Bauru, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo 
e Renda, FAZ SABER a todos os interessados que se acha aberto nesta Prefeitura o presente Edital de 
Chamamento, referente às áreas disponíveis para a concessão de direito real de uso de imóveis do município 
situados nas Cidades Industriais, Comerciais Atacadistas e de Serviços de Bauru.

I – DO OBJETO: 
1.1. O presente edital visa dar ciência a todos os interessados das áreas disponíveis nas Cidades Industriais, 
Comerciais Atacadistas e de Serviços para a concessão de direito real de uso de imóveis de Bauru. 

II – DAS ÁREAS DISPONÍVEIS:
2.1 – Lote 01: Setor 04, Quadra 2174, Lote 11 -  Distrito Industrial IV.
 Um terreno sem benfeitorias, situado no lado ímpar do quarteirão O1 da Rua Clovis Redondo de Magalhães, 
correspondente ao terreno para fins industriais formado pela totalidade dos lotes 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 
18 da quadra 37 do loteamento denominado Mario Luiz Rodrigues do Prado - Distrito Industrial IV, nesta 
cidade de Bauru, SP, com o seguinte roteiro perimétrico: tem início num ponto cravado no alinhamento 
da Rua Clovis Redondo de Magalhães, quarteirão 01, lado ímpar, na divisa com o lote 10, deste ponto em 
ângulo interno de 90º00’00” segue na distância de 40,00 metros até outro ponto, confrontando nesta linha 
com os lotes 10 e 19, deste ponto deflete à esquerda e segue na distância de 31,00 metros até outro ponto, 
confrontando nesta linha com a Rua Sebastião Simonetti, quarteirão O 1, lado par, deste ponto deflete à 
direita em curva com o raio de 9 ,00 metros e desenvolvimento de 14, 14 metros até outro ponto, fazendo 
esta curva a confluência das Ruas Sebastião Simonetti e Antonio Escarelli, deste ponto segue na distância 
de 22,00 metros até outro ponto, confrontando nesta linha com a Rua Antonio Escarelli, quarteirão 03, 
lado par, deste ponto deflete à esquerda cm curva com raio de 9,00 metros e desenvolvimento de 14, 14 
metros, fazendo esta curva a confluência das Ruas Acácio Pereira e Clovis Redondo de Magalhães. deste 
ponto deflete à esquerda e segue na distância de 31,00 metros até outro ponto, onde teve inicio a presente 
descrição, confrontando nesta linha com a Rua Clovis Redondo de Magalhães, encerrando urna área de 
1.565,24 metros quadrados.” Referido imóvel consta pertencer à Prefeitura Municipal de Bauru, conforme 
Matricula nº 115.734 do 2º Cartório de Registro de Imóveis de Bauru, encontrando-se caracterizado pelo 
desenho SP 5749
2.2 – Lote 02: Setor 04, Quadra 2.174, Lote 006 - Distrito Industrial IV. 
Um terreno situado no lado impar, quarteirão 01, da Rua Clóvis Redondo de Magalhães, distante 31,00 
metros mais a curva com raio de 9,00 metros da esquina da Rua Antônio Scarelli, para fins industriais, 
formado pela totalidade dos lotes 06, 07, 08, 09, 10, 19, 20, 21, 22 e 23 da quadra 37 do loteamento 
denominado Mario Luiz Rodrigues do Prado - Distrito Industrial IV, nesta cidade de Bauru-SP, com o 
seguinte roteiro perimétrico: 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 Rua Clóvis Redondo de Magalhães; do lado direito 
de quem da via pública olha para o imóvel, confronta com os lotes 05 e 24; do lado esquerdo com os lotes 
11 e 18; e nos fundos com a Rua Sebastião Simonetti, quarteirão 01, lado par, encerrando uma área de 
2.000,00 metros quadrados.” Referido imóvel consta pertencer à Prefeitura Municipal de Bauru, conforme 
Matrícula nº 123.945 do 2º Cartório de Registro de Imóveis de Bauru, encontrando-se caracterizado pelo 
desenho SP 6.190.
2.3 – Lote 03: Setor 04, Quadra 2164, Lote 01 Distrito Industrial IV. 
“Um terreno situado no lado ímpar, quarteirão 03, da Rua Rubens Garcia, esquina com as Ruas Marcos 
Rogério Leite de Oliveira, lado impar do quarteirão 09 e Rua Dimas Simonetti, lado par do quarteirão 03, 
formado pela totalidade dos lotes 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 
e 28 da Quadra 27 do loteamento denominado Mário Luiz Rodrigues do Prado - Distrito Industrial IV, nesta 
cidade de Bauru - SP, com o seguinte roteiro perimétrico: tem início num ponto cravado no alinhamento 
da Rua Rubens Garcia, quarteirão 03, lado ímpar e divisa com o lote 12, deste ponto, em ângulo interno de 
90º00’00” segue na distância de 101,00 metros até outro ponto, confrontando nesta linha com a Rua Rubens 
Garcia, quarteirão 03, lado ímpar, deste ponto deflete à esquerda em curva com desenvolvimento de 14,14 
metros e raio de 9,00 metros até outro ponto, deste ponto segue na distância de 22,00 metros até outro 
ponto, deste ponto deflete à esquerda em curva com desenvolvimento de 14,14 metros e raio de 9,00 metros 
até outro ponto, confrontando nestas 3 linhas com a Rua Marcos Rogério Leite de Oliveira, quarteirão 09, 
lado ímpar, com a qual faz esquina, deste ponto deflete à esquerda em ângulo interno de 90º00’00” e segue 
na distância de 40,00 metros até outro ponto onde teve início a presente descrição, confrontando nesta 
linha com os lotes 12 e 17, encerrando uma área de 4.365,24 metros quadrados.” Referido imóvel consta 
pertencer a Prefeitura Municipal de Bauru, conforme Matrícula nº 121.660 do 2º Cartório de Registro de 
Imóveis de Bauru, encontrando-se caracterizado pelo desenho SP nº 6195.
2.4 – lote 04: Setor 04, Quadra 2174, Lote 01 Distrito Industrial IV. 
Um terreno situado no lado ímpar do quarteirão 01 da Rua Clovis Redondo de Magalhães, esquina com 
a Rua Acácio Pereira, quarteirão 05, lado ímpar, correspondente ao terreno para fins industriais formado 
pela totalidade dos lotes 01, 02, 03, 04, 05, 24, 25, 26, 27 e 28 da Quadra 37 do loteamento denominado 
Mário Luiz Rodrigues do Prado – Distrito Industrial IV, nesta cidade de Bauru, SP, medindo 41,00 metros 
de frente, confrontando com a Rua Clovis Redondo de Magalhães, 22,00 metros do lado direito de quem da 
via pública olha para o imóvel, confrontando com a Rua Acácio Pereira, com a qual faz esquina, existindo 
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entre as citadas vias públicas uma curva de concordância com raio de 9,00 metros e desenvolvimento de 
14,14 metros; 40,00 metros do lado esquerdo, confrontando com os lotes 06 e 23; 41,00 metros nos fundos 
confrontando com a Rua Sebastião Simonetti, quarteirão 01, lado par, esquina com a citada Rua Acácio 
Pereira, existindo entre as citadas vias públicas uma curva de concordância com raio de 9,00 metros e 
desenvolvimento de 14,14 metros, encerrando uma área de 1.965,24 metros quadrados. Referido imóvel 
consta pertencer à Prefeitura Municipal de Bauru, conforme Matrícula nº 118.302 do 2º Cartório de Registro 
de Imóveis de Bauru, encontrando-se caracterizado pelo desenho SP nº 5492.
2.5 – Lote 05: Setor 04, Quadra 2161, Lote 01 Distrito Industrial IV 
Um terreno situado no lado ímpar do quarteirão 02 da Rua João Batista Ghizelli, correspondente ao terreno 
para fins industriais formado pela totalidade dos lotes 01, 02, 03, 04, 05, 06, 23, 24, 25, 26, 27 e 28 da 
Quadra 24 do loteamento denominado Mário Luiz Rodrigues do Prado – Distrito Industrial IV, nesta cidade 
de Bauru, SP, com o seguinte roteiro perimétrico: Tem início num ponto cravado no alinhamento da Rua 
João Batista Ghizelli, quarteirão 02, lado ímpar, na divisa com o lote 07, deste ponto segue na distância de 
40,00 metros até outro ponto, confrontando nesta linha com os lotes 07 e 22, deste ponto deflete à direita 
e segue na distância de 51,00 metros até outro ponto, confrontando nesta linha com a Rua Rubens Garcia, 
quarteirão 02, lado par, deste ponto deflete à direita em curva com o raio de 9,00 metros até outro ponto, 
fazendo esta curva a confluência das Ruas Rubens Garcia e Namen José, deste ponto segue na distância 
de 22,00 metros até outro ponto, confrontando nesta linha com a Rua Namen José, quarteirão 06, lado 
ímpar, deste ponto deflete à direita e em curva com raio de 9,00 metros, fazendo esta curva a confluência 
das Ruas Namen José e João Batista Ghizelli, deste ponto deflete à direita e segue na distância de 51,00 
metros até outro ponto onde teve início a presente descrição, confrontando nesta linha com a Rua João 
Batista Ghizelli, encerrando uma área de 2.365,24 metros quadrados. Referido imóvel consta pertencer a 
Prefeitura Municipal de Bauru, conforme Matrícula nº 115.571 do 2º Cartório de Registro de Imóveis de 
Bauru, encontrando-se caracterizado pelo desenho SP 5730.
2.6 – Lote 06: Setor 04, Quadra 2160, Lote 06 - Distrito Industrial IV.
“Um terreno situado no lado ímpar, quarteirão 03, da Rua João Batista Ghizelli, esquina com a Rua Namen 
José, quarteirão 6, lado par, correspondente a totalidade dos lotes 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 da quadra 23 do loteamento denominado Mario Luiz Rodrigues do Prado 
– Distrito Industrial IV, nesta cidade de Bauru-SP, com o seguinte roteiro perimétrico: começa num ponto 
localizado no alinhamento da Rua João Batista Ghizelli, distante 41,00 metros mais a curva de esquina com 
raio igual a 9,00 metros e desenvolvimento de 14,13 metros da Rua Marcos Rogério Leme de Oliveira; 
deste segue 81,00 metros confrontando com o citado alinhamento da Rua João Batista Ghizelli; daí deflete 
á direita em curva com raio de 9,00 metros e desenvolvimento de 14,13 metros até outro ponto localizado 
no alinhamento da Rua Namen José, quarteirão 06, lado par; daí segue 22,00 metros confrontando com a 
referida Rua Namen José; daí deflete á direita em curva com raio de 9,00 metros e desenvolvimento de 
14,13 metros até outro ponto localizado no alinhamento da rua Rubens Garcia, quarteirão 03, lado par; 
deste ponto segue 81,00 metros confrontando com a citada Rua Rubens Garcia até outro ponto; deste deflete 
á direita e segue 40,00 metros dividindo com os lotes 05 e 24 até o ponto inicial da presente descrição, 
encerrando uma área de 3.565,24 metros quadrados”. Referido imóvel consta pertencer à Prefeitura 
Municipal de Bauru, conforme Matrícula nº 123.864 do 2º Cartório de Registro de Imóveis de Bauru, 
encontrando-se caracterizado pelo desenho SP 6318.

III – REQUISITOS PARA A INSTALAÇÃO NAS CIDADES INDUSTRIAIS:
3.1  -  De acordo com artigo 4º da Lei 5.198/2004, Fica permitida a instalação, nas Cidades Industriais, 
Comerciais Atacadistas e de Serviços, de indústrias, empresas de comércio atacadista e prestadoras de 
serviços, bem como lojas de fábrica para venda ao consumidor, sendo essas anexadas legalmente à empresa 
concessionária.
3.2 – A Concessão de Direito Real de Uso das Cidades Industriais do município de Bauru deve observar as 
Leis municipais 5.198, de 22 de outubro 2004 e 6.931, de 27 de junho de 2.017.

IV – DA MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 
4.1 – O interessado deverá fazer sua manifestação de interesse de forma virtual, através do link:  http://
www.bauru.sp.gov.br/documentos/cadastrar.aspx
4.2 – Cada interessado poderá manifestar interesse por apenas uma área referida no item II.    
4.3 – Documentação necessária:
· mencionar o número do edital;
· descrever a área de interesse da mesma forma que fora descrito no edital no item II;
Conforme Art. Da Lei 6.931/2007: 
· Os interessados deverão fazer as solicitações de áreas juntando aos pedidos de forma virtual “on line” 

os documentos próprios, de seus sócios e de diretores, todos digitalizados. 
Quando se tratar de empresas serão apresentados os seguintes documentos: 
· a) contrato social e balanço patrimonial dos 03 (três) últimos exercícios; 
· b) cadastro nacional de pessoa jurídica junto ao Ministério Federal; 
· c) certidões federal, estadual e municipal, negativas ou positivas com efeito de negativas; 
· d) compromisso do número inicial de empregos a serem utilizados, bem como previsão de criação de 

outros empregos mencionando os prazos para tanto; e 
· e) previsão de geração de tributos municipais. 
2º Dos sócios ou diretores serão apresentados, os seguintes documentos: 
· a) cadastro da pessoa física junto ao Ministério Federal; 
· b) Registro Geral (carteira de identidade) de unidade da federação, devendo os estrangeiros demonstrar 

situação regular de residência no país; e 
· c) certidões federal, estadual e municipal negativas ou positivas com efeito de negativas. 
Quando se tratar de empresa individual serão apresentados de forma virtual “on line” os seguintes 
documentos: 
· a) cadastro da pessoa física junto ao Ministério Federal; 
· b) Registro Geral (carteira de identidade) de unidade da federação; 
· c) os estrangeiros deverão demonstrar situação regular de residência no país; e 
· d) serão exigidos ainda, no que couber, os demais documentos solicitados às empresas coletivas.

V - PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE:
5.1 - Os interessados terão 60 (sessenta) dias a contar da primeira publicação deste edital para manifestar o 
interesse em alguma das áreas descritas no item II.

VI - DA SELEÇÃO E DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 
6.1 – Apresentada toda a documentação exigida na manifestação de interesse (item 4.3) a Prefeitura 
Municipal de Bauru terá 90 dias para manifestar o resultado da análise financeira, fiscalizações e aprovação 
do CADEM através do Diário Oficial e também pelo sistema de documentos eletrônicos.
6.2 -  Quando houver mais de um interessado no chamamento público para a concessão de uma mesma área 
municipal, através de direito real de uso, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo 
e Renda deverá optar por aquela que for considerada melhor proposta, caso em que justificará os motivos 
da escolha, levando em consideração a geração de empregos, o faturamento previsto para os primeiros 
03 (três) anos, a natureza da matéria-prima, o valor do investimento e a contrapartida ao município cujos 
critérios serão analisados pelo Conselho de Apoio ao Desenvolvimento Municipal (CADEM).  As empresas 
serão classificadas em ordem decrescente sendo a primeira aquela que somar o maior número de pontos e 
em caso de empate entre duas ou 
mais empresas, terá direito preferencial de escolha a microempresa (ME) e na falta desta a empresa de 
pequeno porte (EPP), de acordo com a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2.006. Em caso de 
empate em número de pontos, segundo consta do anexo I, entre duas ou mais micro empresas (ME) e na 
falta destas se houver empresas de pequeno porte (EPP) interessadas, a classificação se fará por sorteio para 
o qual serão convidados os interessados para o acompanhamento, lavrando-se termo em até 60 (sessenta) 
dias que será publicado no Diário Oficial Municipal (Art.6º e parágrafos da Lei 6.931/2017)

VII – DO RECURSO
7.1 – Após publicação do resultado da análise descrita no item 6.1 deste edital caberá recurso, no prazo de 
5 dias úteis a contar da publicação do mesmo no Diário Oficial.
O recurso será dirigido a autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual poderá 
reconsiderar sua decisão no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou nesse mesmo prazo fazê-lo subir, devidamente 
informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 10 (dez) dias úteis contados do 
recebimento do recurso.
7.2 – Vencida a primeira fase de análise e quando houver mais de um interessado no chamamento público 
para concessão de uma mesma área municipal, (item 6.2), do ato classificatório caberá recurso terminativo 
com efeitos devolutivo e suspensivo ao Prefeito Municipal no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência 
ou notificação da parte desclassificada, conforme determina o § 3º do art. 6º da Lei 6.931/2017.

VIII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
8.1. Fica eleito o foro da Comarca de Bauru/SP, com renúncia dos demais, por mais privilegiados que sejam 
para dirimir as questões suscitadas da interpretação deste Edital e demais atos deles decorrentes.
Bauru, 17 de agosto de 2018.

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

Secretaria da Educação
Isabel Cristina Miziara

Secretária

EXTRATOS
TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 1.596/17 - PROCESSO Nº 63.422/2017 
- PARTES: Município de Bauru X ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL ANGÉLICA LEITE DE 
FREITAS - 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, região Distrito de Tibiriça - para atender 130 alunos, sendo 60 de creche (0 a 3 anos) e 
70 de pré escola ( 04 a 05 anos)  em período integral, de acordo com o Projeto Político Pedagógico – PPP – e 
o Plano de Trabalho apresentados pela entidade à SME, conforme  processo administrativo, nº 63.422/17. – 
ASSINATURA: 13/08/18 conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93.

Secretaria de 
Economia e Finanças

Everson Demarchi
Secretário

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
DIRETORA: CINTIA ESTEVES TOGNON

DEPARTAMENTO FINANCEIRO
   

Os pagamentos publicados na data de hoje serão creditados na conta em até 5 dias úteis. Publicação 
referente a pagamento entre os dias 13.08.2018 a 17.08.2018
  

PROC FORNECEDOR DOCUMENTO   VALOR  
63604/2017 3S VIGILANCIA EIRELI ME 922  R$         4.389,63 
63604/2017 3S VIGILANCIA EIRELI ME 921  R$         4.389,63 
63604/2017 3S VIGILANCIA EIRELI ME 919  R$       33.249,88 
63604/2017 3S VIGILANCIA EIRELI ME 920  R$       35.701,80 
63604/2017 3S VIGILANCIA EIRELI ME 918  R$       35.701,80 
63604/2017 3S VIGILANCIA EIRELI ME 917  R$       38.153,72 
63604/2017 3S VIGILANCIA EIRELI ME 916  R$       53.552,70 
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15216/2017 A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 5428  R$       24.768,00 
20789/2011 AELESAB 68  R$         2.600,00 
20789/2011 AELESAB 69  R$         2.548,00 
6408/2018 AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇOES 66829  R$            816,00 
46395/2016 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 16411  R$            305,06 

72/2018 ALEXANDRE MANTOVANI CAMILO JULHO  R$            616,80 
17620/2015 ALL STOCK COM. DE PROD. NAC. E INDUST. 571  R$         5.267,50 
17620/2015 ALL STOCK COM. DE PROD. NAC. E INDUST. 570  R$         2.633,75 
17620/2015 ALL STOCK COM. DE PROD. NAC. E INDUST. 569  R$         2.633,75 
24942/2017 AMERICA CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS 355  R$              47,26 
36233/2017 AMERICA CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS 333  R$            188,16 
67155/2015 AMERICA CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS 380  R$            932,00 
67155/2015 AMERICA CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS 379  R$            932,00 
67155/2015 AMERICA CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS 381  R$         1.864,00 
68190/2017 AMIN ANTONIO FILHO PADARIA EIRELI EPP 7544  R$            693,23 
50894/2017 AMIN ANTONIO FILHO PADARIA EIRELI EPP 7427  R$         7.750,00 
50894/2017 AMIN ANTONIO FILHO PADARIA EIRELI EPP 6565  R$            325,00 
50894/2017 AMIN ANTONIO FILHO PADARIA EIRELI EPP 6566  R$            325,00 
50894/2017 AMIN ANTONIO FILHO PADARIA EIRELI EPP 6567  R$            650,00 
50894/2017 AMIN ANTONIO FILHO PADARIA EIRELI EPP 7597  R$         2.400,00 
50894/2017 AMIN ANTONIO FILHO PADARIA EIRELI EPP   R$         3.300,00 
50894/2017 AMIN ANTONIO FILHO PADARIA EIRELI EPP 7576  R$         1.752,00 
50894/2017 AMIN ANTONIO FILHO PADARIA EIRELI EPP 7577  R$            493,00 
50894/2017 AMIN ANTONIO FILHO PADARIA EIRELI EPP 7574  R$         1.360,00 
50894/2017 AMIN ANTONIO FILHO PADARIA EIRELI EPP 7450  R$            650,00 
8562/2018 ANA VALERIA TONELOTTO - EPP 1956  R$         1.916,00 
60457/2017 ANA VALERIA TONELOTTO - EPP 19095  R$         2.610,00 
60457/2017 ANA VALERIA TONELOTTO - EPP 19097  R$         5.220,00 
60457/2017 ANA VALERIA TONELOTTO - EPP 19096  R$         2.610,00 
63218/2016 ANTONIO ITAMAR DE LIMA E CIA LTDA - ME 772  R$         2.000,00 
54858/2017 ASSOCIAÇÃO BAURU JUDO CLUBE PARC. ÚNICA  R$       10.000,00 
54858/2017 ASSOCIAÇÃO BAURU JUDO CLUBE PARC. ÚNICA  R$       10.000,00 
54858/2017 ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO MARY PARC ÚNICA  R$       12.000,00 
9565/2017 ASSOCIAÇÃO PASSIFLORA DOS PRODUTOS 7224  R$         1.284,12 
8056/2018 ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE MUNICIPIOS 2018  R$       15.552,00 
11248/2017 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 1814629  R$         1.755,73 
11248/2017 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 181416  R$         2.382,34 
10980/2018 ATONS DO BRASIL DISTRIB.PRODS. 26479  R$            482,82 
48228/2017 BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP 18067  R$         8.883,00 
48228/2017 BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP 17950  R$         8.937,00 
42855/2017 BH FOODS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 30830  R$       22.308,00 
42855/2017 BH FOODS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 31511  R$         1.248,00 
42855/2017 BH FOODS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 31822  R$         2.184,00 
42855/2017 BH FOODS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 31309  R$         5.577,00 
42855/2017 BH FOODS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 31332  R$       19.422,00 
42855/2017 BH FOODS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 30831  R$       59.544,42 
42855/2017 BH FOODS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 32049  R$         3.478,02 
42855/2017 BH FOODS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 31821  R$         5.618,34 
42855/2017 BH FOODS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 32362  R$         6.000,54 
42852/2017 BH FOODS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 31509  R$         1.171,80 
42852/2017 BH FOODS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 32050  R$         3.255,00 
42852/2017 BH FOODS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 31333  R$       17.316,60 
42855/2017 BH FOODS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 31510  R$         2.964,00 
42855/2017 BH FOODS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 32048  R$         5.226,00 
42855/2017 BH FOODS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 32318  R$         9.399,00 
42855/2017 BH FOODS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 31820  R$       10.665,72 
42855/2017 BH FOODS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 31310  R$       14.712,36 
42855/2017 BH FOODS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 31331  R$       25.202,58 
42855/2017 BH FOODS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 30832  R$       41.927,34 
66516/2016 BIOLIMP COMERCIAL EIRELI ME 4246  R$         6.753,50 
22862/2017 CARDOSO & CARDOSO COMERCIO FRUTAS 4122  R$            312,00 
22862/2017 CARDOSO & CARDOSO COMERCIO FRUTAS 4117  R$            364,00 
22862/2017 CARDOSO & CARDOSO COMERCIO FRUTAS 4099  R$            812,00 
22862/2017 CARDOSO & CARDOSO COMERCIO FRUTAS 4109  R$            816,00 
22862/2017 CARDOSO & CARDOSO COMERCIO FRUTAS 4075  R$         1.300,00 
22862/2017 CARDOSO & CARDOSO COMERCIO FRUTAS 4120  R$            322,80 
22862/2017 CARDOSO & CARDOSO COMERCIO FRUTAS 4115  R$            551,45 
22862/2017 CARDOSO & CARDOSO COMERCIO FRUTAS 4107  R$            820,45 
22862/2017 CARDOSO & CARDOSO COMERCIO FRUTAS 4096  R$         1.721,60 
22862/2017 CARDOSO & CARDOSO COMERCIO FRUTAS 4089  R$         2.447,90 
22862/2017 CARDOSO & CARDOSO COMERCIO FRUTAS 4074  R$         2.945,55 
22862/2017 CARDOSO & CARDOSO COMERCIO FRUTAS 4097  R$         1.664,00 
22862/2017 CARDOSO & CARDOSO COMERCIO FRUTAS 4076  R$         1.704,00 
22862/2017 CARDOSO & CARDOSO COMERCIO FRUTAS 4090  R$         2.886,40 
22865/2017 CARDOSO & CARDOSO COMERCIO FRUTAS 4110  R$            850,00 
22865/2017 CARDOSO & CARDOSO COMERCIO FRUTAS 4091  R$         6.850,00 
22862/2017 CARDOSO & CARDOSO COMERCIO FRUTAS 4098  R$            304,00 
22862/2017 CARDOSO & CARDOSO COMERCIO FRUTAS 4121  R$            384,00 
22862/2017 CARDOSO & CARDOSO COMERCIO FRUTAS 4108  R$         1.040,00 
22862/2017 CARDOSO & CARDOSO COMERCIO FRUTAS 4116  R$         1.224,00 
40322/2016 CASA OMNIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA. 12404  R$            180,00 
40322/2016 CASA OMNIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA. 12395  R$            250,00 
4544/2014 CECAM 4798  R$       12.805,24 
4544/2014 CECAM 4802  R$         2.336,34 
4544/2014 CECAM 4800  R$         6.059,11 

4544/2014 CECAM 4801  R$         9.269,62 
4544/2014 CECAM 4799  R$       12.805,24 
15216/2017 CIAMED DISTRIBUIDORA DE 96567  R$       25.891,20 
40598/2017 CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEL 41259  R$       15.745,00 
52171/2017 CIDADE OUTDOOR LTDA - EPP 1590  R$       15.230,60 
11248/2017 CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA 224295  R$       14.580,00 
5439/2014 CLARO S/A JULHO  R$         4.862,80 
902/2018 CM HOSPITALAR S.A  - FILIAL 03 1726614  R$            298,11 
6408/2018 CM HOSPITALAR S.A  - FILIAL 03 1722532  R$            712,04 
6408/2018 CM HOSPITALAR S.A  - FILIAL 03 1730593  R$            888,96 
47468/2017 COMEPAR COMERCIAL MERCANTIL EIRELI 1446  R$       67.286,70 
24106/2017 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 1032861  R$       15.482,96 
24106/2017 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 1034811  R$       53.733,04 
24106/2017 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 130268  R$            624,75 
69653/2016 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA 213817  R$       13.380,00 
51681/2017 COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA 1018  R$            770,83 
26061/2015 CONSISTE ELEVADORES E SERVICOS LTDA 22181  R$            750,00 
59604/2017 CONSISTE ELEVADORES E SERVICOS LTDA 22100  R$            950,00 
46141/2017 CONSISTE ELEVADORES E SERVICOS LTDA 22574  R$            450,00 
37980/2016 CONSISTE ELEVADORES E SERVICOS LTDA 22133  R$            830,00 
39557/2017 CONSISTE ELEVADORES E SERVICOS LTDA 21687  R$         1.070,00 
46141/2017 CONSISTE ELEVADORES E SERVICOS LTDA 22134  R$            450,00 
6310/2018 CONSISTE ELEVADORES E SERVICOS LTDA 22131  R$            220,00 
44819/2017 CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM 8081  R$            780,00 
44819/2017 CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM 8567  R$         8.320,00 
44819/2017 CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM 8568  R$              36,85 
28793/2017 COOPERATIVA DE COM E REF AGRARIA AVANTE 12019  R$       36.450,00 
50367/2017 COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DE 52435  R$       53.440,00 
50367/2017 COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DE 52436  R$       66.800,00 
37529/2015 CST DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E 752  R$         6.210,00 
6408/2018 DAKFILM COMERCIAL LTDA. 25130  R$         1.775,16 
63208/2016 DALEN SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA 1939  R$            204,00 
7858/2018 DALEN SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA 2078  R$         3.682,40 
50896/2016 DALEN SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA 2079  R$            202,20 
7858/2018 DALEN SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA 2082  R$            356,44 
72/2018 DANIEL DE MOURA RIBEIRO JULHO  R$            693,90 

23998/2018 DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS - ME 4394  R$         2.283,96 
23998/2018 DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS - ME 4470  R$         4.068,00 
53418/2017 DENTAL COM. DE PRDS ONDONTO 5291  R$       13.152,01 
62818/2016 DENT-FLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 8305  R$         3.119,60 
70808/2017 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. 69856  R$         6.060,48 
42819/2017 DP CHRISTIANINI CONSTRUTORA EPP 321  R$         1.920,00 
53816/2017 DROGAFONTE LTDA 256157  R$         3.600,00 

72/2018 ELAINE MARIA MINUCCI SCARPIM AGOSTO  R$            462,60 
72/2018 ELIANE MATHEUS RUIZ AGOSTO  R$            616,80 

2333/2018 EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PROD. 348679  R$       16.740,00 
2333/2018 EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PROD. 352718  R$         2.999,00 
2333/2018 EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PROD. 352835  R$            597,60 
3551/2015 EMPRESA REUNIDAS PAULISTA DE 389  R$         1.526,90 
27976/2015 EPINET INDUSTRIA E COMERCIO DE 2252  R$         1.459,85 
57869/2015 EQUIPE CRISTO VERDADE QUE LIBERTA JULHO  R$       24.999,99 
61572/2017 E-SOCIAL  PROJETOS EDUCACIONAIS E DESENVOL 50  R$         9.000,00 
61572/2017 E-SOCIAL  PROJETOS EDUCACIONAIS E DESENVOL 38  R$       11.500,00 
61572/2017 E-SOCIAL  PROJETOS EDUCACIONAIS E DESENVOL 36  R$       11.500,00 
61572/2017 E-SOCIAL  PROJETOS EDUCACIONAIS E DESENVOL 42  R$       11.500,00 
61572/2017 E-SOCIAL  PROJETOS EDUCACIONAIS E DESENVOL 45  R$       11.500,00 
61572/2017 E-SOCIAL  PROJETOS EDUCACIONAIS E DESENVOL 44  R$       11.500,00 
61572/2017 E-SOCIAL  PROJETOS EDUCACIONAIS E DESENVOL 46  R$       11.500,00 
61572/2017 E-SOCIAL  PROJETOS EDUCACIONAIS E DESENVOL 49  R$         9.000,00 
61572/2017 E-SOCIAL  PROJETOS EDUCACIONAIS E DESENVOL 47  R$         9.000,00 
29634/2017 ETIBRAS BJK INDUSTRIA DE ETIQUETAS E 1939  R$            247,50 
29634/2017 ETIBRAS BJK INDUSTRIA DE ETIQUETAS E 1938  R$            247,50 
29634/2017 ETIBRAS BJK INDUSTRIA DE ETIQUETAS E 1937  R$            495,00 
7287/2017 EXPRESSO DE PRATA LTDA 21600  R$       17.002,02 
7287/2017 EXPRESSO DE PRATA LTDA 21481  R$       18.402,96 
7287/2017 EXPRESSO DE PRATA LTDA 21551  R$         3.737,07 
7287/2017 EXPRESSO DE PRATA LTDA 21531  R$         4.271,03 
6408/2018 EXTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 17722  R$            274,12 
49285/2017 F J FRANCO MATERIAIS DE SEGURANÇA 318  R$            450,00 
49285/2017 F J FRANCO MATERIAIS DE SEGURANÇA 319  R$              30,00 
49285/2017 F J FRANCO MATERIAIS DE SEGURANÇA 317  R$              60,00 
70808/2017 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA 1432  R$       13.272,56 

72/2018 FERNANDA SILVA DE FREITAS JULHO  R$              77,10 
72/2018 FERNANDA SILVA DE FREITAS JULHO  R$              77,10 
72/2018 FERNANDA SILVA DE FREITAS AGOSTO  R$              77,10 

30270/2015 FONEMASTER TELEINFORMATICA LTDA. 8209  R$         1.333,00 
53437/2016 FONESAT TELEINFORMATICA LTDA 1449  R$         1.416,66 
21220/2017 FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇO 4302  R$     188.883,15 
14753/2017 FREDERICO THADEU EMERIM ME 260  R$              81,00 
14753/2017 FREDERICO THADEU EMERIM ME 262  R$            125,50 
14753/2017 FREDERICO THADEU EMERIM ME 257  R$              54,00 
14753/2017 FREDERICO THADEU EMERIM ME 261  R$            244,50 
14753/2017 FREDERICO THADEU EMERIM ME 258  R$            169,50 
14753/2017 FREDERICO THADEU EMERIM ME 259  R$            270,00 

62/2018 FUNPREV JUNHO  R$  6.665.458,99 
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12350/2017 GAMA COMERCIO DE MAQUINAS 11602  R$         1.381,00 
30040/2014 GIAFFERI MEDICINA LABORATORIAL LTDA 7685  R$         3.107,58 
30040/2014 GIAFFERI MEDICINA LABORATORIAL LTDA 7683  R$     106.027,55 
33177/2014 GOGLIANO COMERCIO DE TINTAS LTDA - 3472  R$              63,40 
33177/2014 GOGLIANO COMERCIO DE TINTAS LTDA - 3448  R$         1.887,91 
33177/2014 GOGLIANO COMERCIO DE TINTAS LTDA - 3464  R$            799,50 
15193/2017 GRAMACON COM. GRAMAS E  MAT. CONST. 1202  R$       20.601,14 
44592/2017 GUARANI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 88337  R$         2.305,63 
44592/2017 GUARANI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 88338  R$         3.308,08 
44592/2017 GUARANI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 88425  R$         3.308,08 
44592/2017 GUARANI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 88555  R$         3.308,08 
44592/2017 GUARANI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 88736  R$         3.308,08 
44592/2017 GUARANI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 89065  R$         3.308,08 
44592/2017 GUARANI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 89026  R$         4.771,01 
44592/2017 GUARANI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 88567  R$         4.931,74 
44592/2017 GUARANI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 88568  R$         4.931,74 
44592/2017 GUARANI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 88569  R$         4.931,74 
44592/2017 GUARANI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 88570  R$         4.931,74 
44592/2017 GUARANI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 88571  R$         4.931,74 
44592/2017 GUARANI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 88581  R$         4.931,74 
44592/2017 GUARANI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 88682  R$         4.931,74 
44592/2017 GUARANI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 88583  R$         4.931,74 
44592/2017 GUARANI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 88683  R$         4.931,74 
44592/2017 GUARANI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 88684  R$         4.931,74 
44592/2017 GUARANI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 88699  R$         4.931,74 
44592/2017 GUARANI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 89033  R$         5.757,57 
44592/2017 GUARANI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 89020  R$         5.909,08 
44592/2017 GUARANI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 89019  R$         6.515,14 
44592/2017 GUARANI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 88728  R$         6.616,17 
44592/2017 GUARANI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 88733  R$         6.616,17 
44592/2017 GUARANI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 88734  R$         6.616,17 
44592/2017 GUARANI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 88735  R$         6.616,17 
44592/2017 GUARANI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 89028  R$         6.616,17 
44592/2017 GUARANI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 88993  R$         6.901,43 
44592/2017 GUARANI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 88996  R$         6.901,43 
44592/2017 GUARANI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 89027  R$         6.901,43 
44592/2017 GUARANI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 89029  R$         6.901,43 
44592/2017 GUARANI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 88755  R$         7.217,64 
44592/2017 GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO 89032  R$            454,54 
44592/2017 GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO 88153  R$         8.107,35 
44592/2017 GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO 88154  R$         8.107,35 
44592/2017 GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO 88155  R$         8.107,35 
44592/2017 GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO 88156  R$         8.107,35 
44592/2017 GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO 88157  R$         8.107,35 
44592/2017 GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO 88158  R$         8.107,35 
44592/2017 GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO 88159  R$         8.107,35 
44592/2017 GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO 88160  R$         3.308,08 
44592/2017 GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO 88161  R$         8.107,35 
44592/2017 GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO 88173  R$         8.107,35 
44592/2017 GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO 88322  R$         8.107,35 
44592/2017 GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO 88323  R$         8.107,35 
44592/2017 GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO 88324  R$         8.107,35 
44592/2017 GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO 88329  R$         7.961,62 
44592/2017 GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO 88330  R$         7.961,62 
44592/2017 GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO 88331  R$         7.961,62 
44592/2017 GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO 88332  R$         7.961,62 
44592/2017 GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO 88333  R$         7.961,62 
44592/2017 GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO 88334  R$         7.961,62 
44592/2017 GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO 88335  R$         7.961,62 
44592/2017 GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO 88336  R$         5.801,71 
44592/2017 GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO 88418  R$         7.961,62 
44592/2017 GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO 88419  R$         7.961,62 
44592/2017 GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO 88420  R$         7.961,62 
44592/2017 GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO 88421  R$         7.961,62 
44592/2017 GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO 88422  R$         7.961,62 
44592/2017 GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO 88423  R$         7.961,62 
44592/2017 GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO 88424  R$         7.961,62 
44592/2017 GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO 88433  R$         7.961,62 
44592/2017 GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO 88434  R$         7.961,62 
44592/2017 GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO 88537  R$         7.961,62 
44592/2017 GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO 88540  R$         7.961,62 
44592/2017 GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO 88550  R$         1.969,69 
44592/2017 GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO 88551  R$         1.969,69 
44592/2017 GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO 88552  R$         1.969,69 
44592/2017 GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO 88553  R$         1.969,69 
44592/2017 GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO 88554  R$         1.969,69 
44592/2017 GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO 88580  R$         1.969,69 
44592/2017 GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO 88582  R$         1.969,69 
44592/2017 GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO 88585  R$         7.961,62 
44592/2017 GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO 88685  R$         1.969,69 
44592/2017 GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO 88686  R$         1.969,69 
44592/2017 GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO 88687  R$         1.969,69 
44592/2017 GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO 88698  R$         1.969,69 
44592/2017 GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO 89022  R$         1.530,00 
67247/2017 GUSTAVO NICOLINO - EPP 731  R$              70,40 

67247/2017 GUSTAVO NICOLINO - EPP 717  R$              26,00 
67247/2017 GUSTAVO NICOLINO - EPP 727  R$         1.146,40 
67247/2017 GUSTAVO NICOLINO - EPP 732  R$         2.107,33 
3546/2016 H. P. CALADO ME 1144  R$         2.500,00 
7092/2018 HOPE COMERCIAL LTDA - ME 1005  R$         4.795,20 
2333/2018 HUMANA ALIMENTAR 39745  R$         7.419,20 
15712/2017 IBRAP INSTITUTO BRASIL DE INTELIGÊNCIA 2537  R$       21.420,00 
9963/2017 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP 1262561  R$            442,51 
9963/2017 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP 1262562  R$            663,77 
36233/2017 INDUSTRIA E COM. DE PRODS DE LIMPEZA 1429  R$              96,88 
36233/2017 INDUSTRIA E COM. DE PRODS DE LIMPEZA 14296  R$            866,00 
67155/2015 INDUSTRIA E COM. DE PRODS DE LIMPEZA 14731  R$            602,40 
49293/2017 INDUSTRIA E COM. DE PRODS DE LIMPEZA 14539  R$              35,16 
49293/2017 INDUSTRIA E COM. DE PRODS DE LIMPEZA 14563  R$         1.133,60 
36233/2017 INDUSTRIA E COM. DE PRODS DE LIMPEZA 14538  R$            616,32 
49296/2017 INDUSTRIA E COM. DE PRODS DE LIMPEZA 14732  R$              89,00 
49295/2017 INDUSTRIA E COM. DE PRODS DE LIMPEZA 14551  R$         1.295,74 
215/2018 INFANTARIA COMERCIAL EIRELI ME 3245  R$         1.624,98 
215/2018 INFANTARIA COMERCIAL EIRELI ME 3244  R$         1.624,98 

63652/2017 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA. 81888  R$       22.083,84 
7092/2018 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS 45543  R$       17.120,63 
7092/2018 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS 45544  R$         4.447,36 
10980/2018 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA. 83475  R$         1.645,80 
10980/2018 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA. 83476  R$            548,60 
44819/2017 IWR COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 1699  R$            928,00 
40096/2015 JORNAL DA CIDADE DE BAURU  LTDA 4169  R$         9.600,00 
978/2016 KELI MENDES DA SILVA ME 88  R$         2.610,52 
978/2016 KELI MENDES DA SILVA ME 100  R$         4.006,52 
978/2016 KELI MENDES DA SILVA ME 96  R$         6.463,48 
978/2016 KELI MENDES DA SILVA ME 106  R$         5.905,08 

26198/2017 L A P ESTEFANUTO EIRELI EPP 10815  R$                6,90 
14759/2017 L A P ESTEFANUTO EIRELI EPP 11119  R$            219,94 
44824/2017 LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E 16209  R$            966,00 

72/2018 LUCIANA M.M.SOARES NEVES JULHO  R$         1.233,60 
34466/2017 M.F. COMERCIO, GERENCIAMENTO E 4502  R$         3.575,00 
34466/2017 M.F. COMERCIO, GERENCIAMENTO E 4503  R$         3.575,00 
50899/2016 MAGITECH DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS 2295  R$         1.867,40 
10980/2018 MAJELA MEDICAMENTOS LTDA 79221  R$         2.238,60 
22067/2017 MAPDATA TECNOLOGIA, INFORMATICA E 3226  R$       12.535,00 

72/2018 MARCOS ANTONIO M. BALLAMINUT AGOSTO  R$            385,50 
72/2018 MARCOS ROBERTO MATURANA AGOSTO  R$            385,50 

7170/2017 MARIO DA SILVA RIBEIRO RIBEIRAO PRETO 5920  R$            332,65 
7170/2017 MARIO DA SILVA RIBEIRO RIBEIRAO PRETO 5952  R$            332,65 
7170/2017 MARIO DA SILVA RIBEIRO RIBEIRAO PRETO 5927  R$              34,62 
7170/2017 MARIO DA SILVA RIBEIRO RIBEIRAO PRETO 5991  R$            466,83 
7170/2017 MARIO DA SILVA RIBEIRO RIBEIRAO PRETO 5974  R$            953,42 
7170/2017 MARIO DA SILVA RIBEIRO RIBEIRAO PRETO 5949  R$         1.580,80 
7170/2017 MARIO DA SILVA RIBEIRO RIBEIRAO PRETO 6014  R$         1.963,65 
7170/2017 MARIO DA SILVA RIBEIRO RIBEIRAO PRETO 5883  R$         2.818,27 
7170/2017 MARIO DA SILVA RIBEIRO RIBEIRAO PRETO 5915  R$         2.917,07 
7170/2017 MARIO DA SILVA RIBEIRO RIBEIRAO PRETO 5851  R$         3.166,75 
7170/2017 MARIO DA SILVA RIBEIRO RIBEIRAO PRETO 5972  R$         2.670,32 
7170/2017 MARIO DA SILVA RIBEIRO RIBEIRAO PRETO 5947  R$         3.005,38 
7170/2017 MARIO DA SILVA RIBEIRO RIBEIRAO PRETO 5913  R$       13.867,12 
7170/2017 MARIO DA SILVA RIBEIRO RIBEIRAO PRETO 5882  R$       16.604,52 
7170/2017 MARIO DA SILVA RIBEIRO RIBEIRAO PRETO 5850  R$       17.920,20 
7170/2017 MARIO DA SILVA RIBEIRO RIBEIRAO PRETO 5880  R$         4.571,71 
7170/2017 MARIO DA SILVA RIBEIRO RIBEIRAO PRETO 5902  R$       14.217,45 
7170/2017 MARIO DA SILVA RIBEIRO RIBEIRAO PRETO 5990  R$         1.227,60 
7170/2017 MARIO DA SILVA RIBEIRO RIBEIRAO PRETO 5914  R$         2.261,76 
7170/2017 MARIO DA SILVA RIBEIRO RIBEIRAO PRETO 5973  R$         2.693,28 
7170/2017 MARIO DA SILVA RIBEIRO RIBEIRAO PRETO 5948  R$         4.144,08 
7170/2017 MARIO DA SILVA RIBEIRO RIBEIRAO PRETO 6013  R$         5.401,44 
7170/2017 MARIO DA SILVA RIBEIRO RIBEIRAO PRETO 5852  R$            168,63 
7170/2017 MARIO DA SILVA RIBEIRO RIBEIRAO PRETO 5885  R$            177,87 
7170/2017 MARIO DA SILVA RIBEIRO RIBEIRÃO PRETO 5946  R$         3.175,38 
7170/2017 MARIO DA SILVA RIBEIRO RIBEIRÃO PRETO 5912  R$         9.101,56 
7170/2017 MARIO DA SILVA RIBEIRO RIBEIRÃO PRETO 5971  R$         1.910,61 
7170/2017 MARIO DA SILVA RIBEIRO RIBEIRÃO PRETO 5988  R$            828,23 
7170/2017 MARIO DA SILVA RIBEIRO RIBEIRÃO PRETO 6011  R$         5.982,99 
7170/2017 MARIO DA SILVA RIBEIRO RIBEIRÃO PRETO 6016  R$            116,28 
7170/2017 MARIO DA SILVA RIBEIRO RIBEIRÃO PRETO 5993  R$              23,94 
7170/2017 MARIO DA SILVA RIBEIRO RIBEIRÃO PRETO 5951  R$            109,44 
7170/2017 MARIO DA SILVA RIBEIRO RIBEIRÃO PRETO 5976  R$              37,62 
7170/2017 MARIO DA SILVA RIBEIRO RIBEIRÃO PRETO 5917  R$            868,36 
7170/2017 MARIO DA SILVA RIBEIRO RIBEIRÃO PRETO 5886  R$       13.012,77 
7170/2017 MARIO DA SILVA RIBEIRO RIBEIRÃO PRETO 5853  R$         3.876,98 
72/2018 MARIO NAOKI ISHIKAWA JULHO  R$         1.846,62 
72/2018 MARIZE AP.TRINDADE DA CUNHA AGOSTO  R$            539,70 
72/2018 MARLI APARECIDA NUNES JULHO  R$         1.542,00 

12350/2017 MARTINI COMERCIO E IMPORTAÇAO LTDA. 55037  R$         1.344,00 
12350/2017 MARTINI COMERCIO E IMPORTAÇAO LTDA. 54708  R$       32.468,50 

72/2018 MARY PASIN FIDCHER AGOSTO  R$            462,60 
15193/2017 MAX-VERDE TRANSPORTE E CONSTRUCAO 472  R$       25.671,00 
17952/2017 MIRANDA COMÉRCIO ATACADISTA DE 6337  R$       11.152,00 
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54205/2017 MIRASSOL MED COMERCIO DE 67002  R$         2.888,86 
22862/2017 MM BRASIL COMERCIO DE IMPORTACAO 10529  R$            177,60 
22862/2017 MM BRASIL COMERCIO DE IMPORTACAO 10514  R$            403,20 
22862/2017 MM BRASIL COMERCIO DE IMPORTACAO 10551  R$            568,80 
22862/2017 MM BRASIL COMERCIO DE IMPORTACAO 10499  R$            595,20 
22862/2017 MM BRASIL COMERCIO DE IMPORTACAO 10478  R$         1.607,82 
22862/2017 MM BRASIL COMERCIO DE IMPORTACAO 10452  R$         6.986,69 
22862/2017 MM BRASIL COMERCIO DE IMPORTACAO 10423  R$         9.379,60 
22862/2017 MM BRASIL COMERCIO DE IMPORTACAO 10515  R$              19,80 
22862/2017 MM BRASIL COMERCIO DE IMPORTACAO 10530  R$            264,00 
22862/2017 MM BRASIL COMERCIO DE IMPORTACAO 10553  R$            970,20 
22862/2017 MM BRASIL COMERCIO DE IMPORTACAO 10448  R$         2.220,12 
22862/2017 MM BRASIL COMERCIO DE IMPORTACAO 10419  R$         2.446,92 
22862/2017 MM BRASIL COMERCIO DE IMPORTACAO 10528  R$            579,40 
22862/2017 MM BRASIL COMERCIO DE IMPORTACAO 10421  R$            756,80 
22862/2017 MM BRASIL COMERCIO DE IMPORTACAO 10512  R$            969,06 
22862/2017 MM BRASIL COMERCIO DE IMPORTACAO 10450  R$         2.537,70 
22862/2017 MM BRASIL COMERCIO DE IMPORTACAO 10550  R$         1.269,40 
22862/2017 MM BRASIL COMERCIO DE IMPORTACAO 10497  R$         1.874,66 
22862/2017 MM BRASIL COMERCIO DE IMPORTACAO 10475  R$         2.991,36 
22862/2017 MM BRASIL COMERCIO DE IMPORTACAO 10513  R$            524,17 
22862/2017 MM BRASIL COMERCIO DE IMPORTACAO 10477  R$            621,69 
22862/2017 MM BRASIL COMERCIO DE IMPORTACAO 10552  R$            682,64 
22862/2017 MM BRASIL COMERCIO DE IMPORTACAO 10498  R$            914,25 
22862/2017 MM BRASIL COMERCIO DE IMPORTACAO 10531  R$            350,56 
22862/2017 MM BRASIL COMERCIO DE IMPORTACAO 10449  R$            417,07 
22862/2017 MM BRASIL COMERCIO DE IMPORTACAO 10516  R$            679,21 
22862/2017 MM BRASIL COMERCIO DE IMPORTACAO 10500  R$         1.180,01 
22862/2017 MM BRASIL COMERCIO DE IMPORTACAO 10420  R$         1.523,82 
22862/2017 MM BRASIL COMERCIO DE IMPORTACAO 10554  R$         1.702,72 
22862/2017 MM BRASIL COMERCIO DE IMPORTACAO 10479  R$         2.353,76 
22862/2017 MM BRASIL COMERCIO DE IMPORTACAO 10474  R$            177,08 
22862/2017 MM BRASIL COMERCIO DE IMPORTACAO 10511  R$            390,32 
22862/2017 MM BRASIL COMERCIO DE IMPORTACAO 10496  R$            410,08 
59631/2016 MP ASSIST. TECNICA EM EQUIP. ODONTO 285  R$         6.107,46 
3817/2016 MP ASSIST. TECNICA EM EQUIP. ODONTO 644  R$         2.525,68 
68469/2017 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 512656  R$            220,00 
19928/2017 NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 18568  R$       19.142,76 
2890/2018 NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA ME 11249  R$         4.405,20 
6088/2017 PLASTICOS SANTA CLARA EIRELI - EPP 2066  R$       11.863,22 
11248/2017 PRATI, DONADUZZI CIA LTDA 589232  R$       13.272,00 
11248/2017 PRATI, DONADUZZI CIA LTDA 587323  R$         6.309,75 
8562/2018 RDS LICITAÇÕES EIRELI - EPP 205  R$         2.680,42 
8562/2018 RDS LICITAÇÕES EIRELI - EPP 203  R$         2.755,20 
72/2018 REGINA SEDANO TREVISAN AGOSTO  R$            616,80 

22865/2017 RENATO GOMES MORENO - ME 6805  R$         3.456,00 
22865/2017 RENATO GOMES MORENO - ME 6806  R$         6.502,40 
22865/2017 RENATO GOMES MORENO - ME 6834  R$         7.091,20 

72/2018 ROBERVAL CESAR SOARES JULHO  R$         2.158,00 
49801/2015 RODOVIARIO IBITINGUENSE LTDA 15142  R$         2.507,91 
2333/2018 SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36201  R$         8.656,00 
45486/2017 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 183571  R$         6.800,00 
26203/2017 SELTOM COMERCIO DE GAS LTDA EPP 8122  R$              48,50 
26203/2017 SELTOM COMERCIO DE GAS LTDA EPP 8133  R$              48,50 
26203/2017 SELTOM COMERCIO DE GAS LTDA EPP 8060  R$         1.096,06 
26203/2017 SELTOM COMERCIO DE GAS LTDA EPP 7991  R$         3.914,50 
26203/2017 SELTOM COMERCIO DE GAS LTDA EPP 7974  R$       11.430,34 
26203/2017 SELTOM COMERCIO DE GAS LTDA EPP 8061  R$            156,58 
26203/2017 SELTOM COMERCIO DE GAS LTDA EPP 8152  R$            626,32 
26203/2017 SELTOM COMERCIO DE GAS LTDA EPP 8098  R$         1.252,64 
63386/2017 SINAI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME 2665  R$         4.283,20 
11248/2017 SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PROD 116485  R$         1.609,65 
15216/2017 SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PROD 116157  R$       12.439,73 
68469/2017 STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES 53863  R$              22,40 
68469/2017 STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES 53864  R$              81,31 
11239/2017 STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES 56064  R$            353,13 
44782/2017 SUPERCON CONCRETO LTDA 24708  R$         1.473,50 
44782/2017 SUPERCON CONCRETO LTDA 24543  R$         1.473,50 
2333/2018 SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA 65106  R$       28.000,00 
2333/2018 SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA 65108  R$       28.000,00 
2333/2018 SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA 65107  R$       97.696,00 
65589/2016 TECH LASER COMERCIO DE CARTUCHOS E 4070  R$            200,00 
58303/2017 TERESA GAGLIARDI HARA - EPP 1533  R$       21.072,00 
22057/2013 TRANSURB ASSOCIAÇAO EMPRESAS 198486-3156  R$       12.454,98 
46181/2014 TRANSURB ASSOCIAÇAO EMPRESAS 94-161  R$            782,80 
46181/2014 TRANSURB ASSOCIAÇAO EMPRESAS 94-159  R$         1.324,92 
46181/2014 TRANSURB ASSOCIAÇAO EMPRESAS 94-155  R$         1.357,86 
46181/2014 TRANSURB ASSOCIAÇAO EMPRESAS 94-156  R$         1.621,38 
46181/2014 TRANSURB ASSOCIAÇAO EMPRESAS 94-158  R$         1.654,32 
46181/2014 TRANSURB ASSOCIAÇAO EMPRESAS 198486-3122  R$         1.969,08 
46181/2014 TRANSURB ASSOCIAÇAO EMPRESAS 94-160  R$       12.454,98 
46181/2014 TRANSURB ASSOCIAÇAO EMPRESAS 94-157  R$       17.223,96 
45776/2015 TRANSURB ASSOCIAÇAO EMPRESAS 1984863172A  R$         2.723,14 
2856/2014 TRANSURB ASSOCIAÇAO EMPRESAS 198486-3172  R$     191.093,91 
54205/2017 TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA 27805  R$         5.768,00 

22579/2018 TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA 27813  R$         1.230,00 
19962/2018 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL 278662  R$            633,60 
39966/2017 VIRGINIA PIERAMI DE FARIA - ME 121  R$            354,00 
39966/2017 VIRGINIA PIERAMI DE FARIA - ME 126  R$         1.040,00 
11239/2017 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA 12393  R$         1.481,76 
11239/2017 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA 12655  R$         2.534,40 
64736/2017 WILSON BARROS SILVA ME 624  R$         9.340,00 
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urbana, Equipe do Corpo de Bombeiros e Pessoas credenciadas pela SEMMA.

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

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

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

ESPÉCIES ADEQUADAS PARA ARBORIZAÇÃO URBANA

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

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

DZB - DEPARTAMENTO ZOOBOTÂNICO

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

ASSUNTO: AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL
NOME ENDEREÇO PROCESSO

JOSÉ CARLOS MIGUEL
ENDEREÇO DA OCORRÊNCIA: 
Rua Alvaro Lopes, nº 1-130 L31, Q8, 
Conjunto Hab. Mary Dota

44855/2018

ISABELA ALVES DE ARO
ENDEREÇO DA OCORRÊNCIA: 
Rua Oliciar de Oliveira Guimarães, 
nº 3-82, LC, Q35, Jardim Aeroporto

43631/2018

RISLEANDRO DOS SANTOS 
CAVALCANTI

ENDEREÇO DA OCORRÊNCIA: 
Rua Americo Bertoni, nº 2-32, 
Jardim Vania Maria

65593/2017

SILVANA DOMINGOS DA SILVA
ENDEREÇO DA OCORRÊNCIA: 
Rua Nelson Mortari, nº 10-18, 
Jardim Ouro Verde

47990/2018

SANTOS BRACALE & CIA LTDA
ENDEREÇO DA OCORRÊNCIA: 
Alameda Athenas, 7-0, Pt.LM, Q133, 
Parque Santa Edwiges

41862/2018

MARCO ANTONIO VIEIRA DA 
CUNHA

ENDEREÇO DA OCORRÊNCIA: 
Rua Hayder Giuliano do Amaral, nº 
2-44,  Com junto Hab. Bauru I

40963/2018

ESPÓLIO DE GUILHERME 
DARESCO

ENDEREÇO DA OCORRÊNCIA: 
Rua Nossa Senhora das Dores, nº 
4-50, Jardim Redentor II

45818/2018

CELSO CRUZ
ENDEREÇO DA OCORRÊNCIA: 
Rua Olindo Batista, nº 1-36, Núcleo 
Hab. Edson Francisco da Silva

65536/2017

EDUARDO NUNES TAVARES

ENDEREÇO DA OCORRÊNCIA: 
Rua Joaquim da Silva Martha, nº 
18-0, PMB: 2/0233/027, Vila Nova 
Cidade Universitária

43633/2018

JOÃO LUIZ SCALLI
ENDEREÇO DA OCORRÊNCIA: 
Rua Rubens Arruda, nº 15-27, Jardim 
Estoril

43112/2018

REITERAÇÃO DE PROCESSOS DE SUBSTITUIÇÃO DE ÁRVORES:

PROCESSO: 52341/2017
INTERESSADA: Milena da Silva Gonçalves
ENDEREÇO: Rua Paulo dos Santos Filho, nº 5-25, Parque Viaduto
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 árvore da espécie Ipê-amarelo localizada à esquerda do imóvel 
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de pequeno porte

PROCESSO: 68387/2017 
INTERESSADA: Sandra Regina Pereira de Castro
ENDEREÇO: Rua Equador, nº 9-85, Jardim Terra Branca
ESPÉCIES DEFERIDAS: 02 árvores da espécie Sibipiruna, sendo 01 localizada ao centro e 01 à direita 
do imóvel.
SUBSTITUIR POR: 02 árvores de pequeno porte

PEDIDOS DE AUTORIZAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DE ÁRVORES:

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

PROCESSO: 40818/2018
INTERESSADO: José Braz da Silva Lemes
ENDEREÇO: Rua Bernardino de Campos, nº 22-38, Vila Alto Paraíso
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 árvore da espécie Oiti, localizada à direita do imóvel
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de médio porte

PROCESSO: 30255/2018
INTERESSADA: Neide Paes de Oliveira Brito
ENDEREÇO: Rua Nelson Mortari, nº 6-34, Jardim Ouro Verde
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 árvore da espécie Ipê-branco, localizada à direita do imóvel
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de pequeno porte

PROCESSO(S) INDEFERIDO(S): 

PROCESSO: 38277/2018
INTERESSADO: Jayme Luzia Filho
ENDEREÇO: Rua Rosenvaldo de Abreu Ribeiro, nº 12-113, Jardim Ouro Verde 
ESPÉCIES INDEFERIDAS: 01 árvore da espécie Oiti localizada ao centro do imóvel e 01 árvore da 
espécie Sibipiruna localizada à direita do imóvel. 
AÇÕES RECOMENDADAS:
     - Poda de equilíbrio de copa executada pela Secretaria (Oiti)
     - Poda de limpeza executada pela Secretaria (Sibipiruna)
     - Ampliação do canteiro executada pelo proprietário do imóvel (Sibipiruna)

Secretaria de Planejamento
Letícia Rocco Kirchner

Secretária
CONVITE DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

A Secretária de Planejamento, em  atendimento ao que lhe cabe no dispositivo do  Artigo 11, §1º da Lei 
6626 de 18  de Fevereiro de 2015, vem tornar público: 
A empresa D. SILVA HOTÉIS LTDA., em consonância com  as atribuições que lhe conferem o Artigo 
11, da Lei 6.626 de 18 de Fevereiro de 2015 do Município de Bauru, convida a comunidade em Geral, 
membros dos Conselhos Municipais de Habitação e do Conselho do Municipio de Bauru e demais 
Autoridades Municipais para participarem da Audiência Pública sobre o Estudo de Impacto de Vizinhaça 
DA APROVAÇÃO DE PROJETO PARA REGULARIZAÇÃO DE AMPLIAÇÃO COMERCIAL – 
PRÉDIO, localizado na Rodovia Marechal Rondon, s/n, km 342 + 50 metros, Vila Cardia.  
A Audiência ocorrerá no dia 29 de agosto de 2018, das 18:30 h às 20:30 h, no Restaurante Posto Sem 
Limites - GRAAL, sito Rodovia Marechal Rondon, s/n, km 342 + 50 metros, Vila Cardia, Bauru-SP. O 
Estudo de Impacto de Vizinhaça do referido empreendimento ficará disponível para consultas e sugestões 
públicas na SEPLAN de Bauru através do Processo de Aprovação nº 39.466/18, Avenida Nuno de Assis, 14-
60 no horário das 08:00 às 12:00 e no site:  www.aparthoteluniversitario.com.br/eiv até o dia 30/04/2019.

CONVITE DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
A Secretaria de Planejamento, em atendimento ao que lhe cabe no dispositivo do Artigo 11, § 1º da Lei 6626 
de 18 de fevereiro de 2015, vem tornar público: 
A MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, em consonância com as atribuições que lhes confere 
o Artigo 11 da Lei 6.626 de 18 de fevereiro de 2015 do Município de Bauru, convida a comunidade em 
geral, membros dos Conselhos Municipais de Habitação e do Conselho do Município de Bauru e demais 
autoridades municipais para participarem da Audiência Pública sobre o Estudo de Impacto de Vizinhança 
do condomínio multifamiliar vertical Residencial Bela França e Bela Grécia (Área Recinto), localizado 
na Rua Juzo Hirata, sem número, Granja Cecília B, Município de Bauru/SP, composto de cinco andares, 
totalizando 280 unidades habitacionais. Ocorrerá no dia 04 de setembro de 2018, das 18:00h às 19:30h, 
no Spazio Hípica, sito a Rua Estados Unidos 11-59, Jardim Terra Branca, Bauru/SP. O Estudo de Impacto 
de Vizinhança do referido empreendimento ficará disponível para consultas e sugestões públicas na 
SEPLAN de Bauru, Av. Nuno de Assis, 14-60, através do processo nº 51479/2018, no horário das 14:00 às 
16:30 e no site https://goo.gl/eC8WXi, do dia 14 de agosto de 2018 ao dia 04 de setembro de 2018.

CONVITE DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
A Secretaria de Planejamento, em atendimento ao que lhe cabe no dispositivo do Artigo 11, § 1º da Lei 6626 
de 18 de fevereiro de 2015, vem tornar público: 
A MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, em consonância com as atribuições que lhes confere 
o Artigo 11 da Lei 6.626 de 18 de fevereiro de 2015 do Município de Bauru, convida a comunidade em 
geral, membros dos Conselhos Municipais de Habitação e do Conselho do Município de Bauru e demais 
autoridades municipais para participarem da Audiência Pública sobre o Estudo de Impacto de Vizinhança do 
condomínio multifamiliar vertical (Área Palhares), localizado na Rua Francisco Vidrih, sem número, Jardim 
Guadalajara, Município de Bauru/SP, composto de cinco andares, totalizando 200 unidades habitacionais. 
Ocorrerá no dia 04 de setembro de 2018, das 20:00h às 21:30h, no Espaço escondidinho festas e lazer, 
sito a Avenida Carlos Biley Filho nº1-25, Jardim Gualajara, Bauru/SP. O Estudo de Impacto de Vizinhança 
do referido empreendimento ficará disponível para consultas e sugestões públicas na SEPLAN de Bauru, 
Av. Nuno de Assis, 14-60, através do processo nº 54654/2018, no horário das 14:00 às 16:30 e no site 
https://goo.gl/F3hMVy, do dia 14 de agosto de 2018 ao dia 04 de setembro de 2018.

E D I T A L
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO – COMÉRCIO

COMUNICADO – OFÍCIO Nº 442/18
Notificamos o senhor João da Silvéria Bello ME, residente à Rua Xingu, nº 1-45, Alto Higienópolis, referente 
processo 57025/2017, para que no prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento deste, apresente o 
Certificado de Licenciamento Integrado mediante o cadastro em VRE, notificação nº 21209/2017 sob pena 
de “INTERDIÇÃO” e demais sanções administrativas cabíveis. Sem mais para o momento.

NOTIFICAÇÃO
Conforme notificação nº  26046/2018, damos ciência ao Senhor Marcelo dos Santos Benedito, residente 
à Avenida Pinheiro Machado, S/N, Jardim Rosa Branca, da lei 7028/17 e decreto 13711/18, devendo 
manter passeio público livre para passagem de pedestres. Comunicamos também que deverá apresentar 
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o Certificado de Licenciamento Integrado mediante o cadastro em VRE, sob pena de INTERDIÇÃO e 
demais sanções administrativas cabíveis.

COMUNICADO – OFÍCIO Nº 76/18
Conforme solicitação feita no processo 11231/2017, informamos ao senhor Valdomiro Silvério, residente 
à Rua Argemiro Jorge Ferraz, nº 6-66, Parque Bauru, o indeferimento da solicitação, visto que não está 
sendo liberado ponto para permissionários até que se faça nova regulamentação da Lei nº 4634/01. Sem 
mais para o momento.

COMUNICADO – OFÍCIO Nº 419/15
Conforme solicitação feita no processo 10911/2015 apensado ao 4660/2015, informamos ao senhor José 
Adilson Batista de Oliveira, residente à Rua Santa Rita, nº 2-80, Jardim Bela Vista, o indeferimento do 
recurso interposto por Vossa senhoria através do processo acima citado, onde foi solicitado o cancelamento 
do Auto de Infração nº 21/2015. Sem mais para o momento.

NOTIFICAÇÃO
IPTU PROGRESSIVO NO TEMPO

O MUNICÍPIO DE BAURU, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob no 46.137.410/0001-
80, com endereço na Praça das Cerejeiras, 1-59, Bauru-SP, vem NOTIFICAR os proprietários abaixo 
citados para que promovam o adequado aproveitamento dos respectivos imóveis identificados de modo 
a cumprir a função social da propriedade definida no Plano Diretor Participativo para a EDIFICAÇÃO 
COMPULSÓRIA do imóvel. O Conselho do Município de Bauru emitiu parecer favorável seguida da 
aprovação do Prefeito.
Ficam os proprietários cientes do prazo de 01 (um) ano a contar do recebimento desta notificação para 
promover a edificação compulsória, devendo comprovar a solicitação do projeto de construção nesta 
Prefeitura, com início das obras no prazo de 02 (dois) anos da aprovação do projeto e conclusão das mesmas 
em 05 (cinco) anos, podendo apresentar recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis a contar do recebimento 
desta notificação.
Caberá aos proprietários comprovarem o cumprimento das obrigações legais dentro dos prazos mencionados, 
sob pena de sofrer a cobrança do IPTU progressivamente no tempo.

Proprietário Identificação do Imóvel No do Processo 
Administrativo Matrícula

Lucia Helena Ferraz Santagostino 
e 

Helio Rondon Santagostino
Setor 05, Quadra 0405, Lote 001 18629/2018 80.969 do 1º 

ORI

Lucia Helena Ferraz Santagostino 
e 

Helio Rondon Santagostino
Setor 05, Quadra 0405, Lote 002 18631/2018 80.970 do 1º 

ORI

Lucia Helena Ferraz Santagostino 
e 

Helio Rondon Santagostino
Setor 05, Quadra 0405, Lote 003 18634/2018 80.971 do 1º 

ORI

Lucia Helena Ferraz Santagostino 
e 

Helio Rondon Santagostino
Setor 05, Quadra 0405, Lote 004 18639/2018 80.972 do 1º 

ORI

Lucia Helena Ferraz Santagostino 
e 

Helio Rondon Santagostino
Setor 05, Quadra 0405, Lote 005 18641/2018 80.973 do 1º 

ORI

Lucia Helena Ferraz Santagostino 
e 

Helio Rondon Santagostino
Setor 05, Quadra 0405, Lote 006 18642/2018 80.974 do 1º 

ORI

Lucia Helena Ferraz Santagostino 
e 

Helio Rondon Santagostino
Setor 05, Quadra 0405, Lote 007 18644/2018 80.975 do 1º 

ORI

Lucia Helena Ferraz Santagostino 
e 

Helio Rondon Santagostino
Setor 05, Quadra 0405, Lote 008 18645/2018 80.976 do 1º 

ORI

Lucia Helena Ferraz Santagostino 
e 

Helio Rondon Santagostino
Setor 05, Quadra 0405, Lote 009 18646/2018 80.977 do 1º 

ORI

Lucia Helena Ferraz Santagostino 
e 

Helio Rondon Santagostino
Setor 05, Quadra 0413, Lote 003 18649/2018 80.978 do 1º 

ORI

Lucia Helena Ferraz Santagostino 
e 

Helio Rondon Santagostino
Setor 05, Quadra 0413, Lote 004 18650/2018 80.979 do 1º 

ORI

Lucia Helena Ferraz Santagostino 
e 

Helio Rondon Santagostino
Setor 05, Quadra 0413, Lote 005 18653/2018 80.980 do 1º 

ORI

Lucia Helena Ferraz Santagostino 
e 

Helio Rondon Santagostino
Setor 05, Quadra 0413, Lote 006 18659/2018 80.981 do 1º 

ORI

Lucia Helena Ferraz Santagostino 
e 

Helio Rondon Santagostino
Setor 05, Quadra 0413, Lote 007 18661/2018 80.982 do 1º 

ORI

Lucia Helena Ferraz Santagostino 
e 

Helio Rondon Santagostino
Setor 05, Quadra 0413, Lote 008 18665/2018 80.983 do 1º 

ORI

Lucia Helena Ferraz Santagostino 
e 

Helio Rondon Santagostino
Setor 05, Quadra 0413, Lote 009 18672/2018 80.984 do 1º 

ORI

Lucia Helena Ferraz Santagostino 
e 

Helio Rondon Santagostino
Setor 05, Quadra 0413, Lote 010 18674/2018 80.985 do 1º 

ORI

Secretaria de Saúde
José Eduardo Fogolin Passos

Secretário
DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – SEÇÃO DE CONTROLE 

DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA ALTERADO PARA AUTO DE 
IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA:
PROCESSO INTERESSADO Nº./SÉRIE
23105/2018 OSCAR HIDEKI MORIIZUMI 000444/F-1

ARQUIVAMENTO DE PROCESSO:
PROCESSO INTERESSADO
51829/2018 MARGARIDA SHIMBO DOCES CASEIROS - ME
23105/2018 OSCAR HIDEKI MORIIZUMI

ARQUIVAMENTO DE PROCESSO:  POR  TER  SIDO  PROTOCOLADO  NOVO  PROJETO.
PROCESSO INTERESSADO

21091/2018 JUREMA AMARO SILVA
(GIULIANO MANSANO MENDES) (LAR SÃO JOSÉ BAURU – UNIDADE II

RETIFICAÇÃO:
Onde se lê:
INDEFERIMENTO DO RECURSO PROTOCOLO Nº 827 REFERENTE AO AUTO DE 
IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA:
PROCESSO INTERESSADO Nº./SÉRIE
35300/2018 SUPERBOM SUPERMERCADOS LTDA 000945 / F-1

Leia-se:
INDEFERIMENTO DO RECURSO PROTOCOLO Nº 827  REFERENTE AO AUTO DE 
IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA:
PROCESSO INTERESSADO Nº./SÉRIE
35300/2018 SUPERBOM SUPERMERCADOS LTDA 000946 / F-1

Onde se lê:
INDEFERIMENTO DO RECURSO REFERENTE AO AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE 
DE MULTA:
PROCESSO INTERESSADO Nº./SÉRIE
32710/2010 AMIN ANTONIO FILHO PADARIA  EIRELI 000485 / F-1

Leia-se:
INDEFERIMENTO DO RECURSO REFERENTE AO AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE 
DE MULTA:
PROCESSO INTERESSADO Nº./SÉRIE
32710/2018 AMIN ANTONIO FILHO PADARIA EIRELI 000485 / F-1

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

ARQUIVAMENTO DE PROCESSO:
PROCESSO INTERESSADO
37116/2018 GRACIANI COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 

RECURSO DEFERIDO PARCIALMENTE, REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCESSO INTERESSADO DIAS Nº./SÉRIE

51110/2018 FLORA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE 
PRODUTOS NATURAIS LTDA - ME 30 002556/F-1

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE 
ADVERTÊNCIA:
PROCESSO INTERESSADO Nº./SÉRIE
46707/2018 EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 21557 / E-1

ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA:  
PROCESSO 56244/2018
INTERESSADO I. A. DE OLIVEIRA RODRIGUES DROGARIA
REQUERENTE ISABELA ARAUJO DE OLIVEIRA
CPF 336.242.448-17
CRF/SP 70660

DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA- SEÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E DE 
INTERESSE À SAÚDE

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCESSO INTERESSADO Nº./SÉRIE
53647/2018 FREITAS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA-EPP 41751/C-1
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COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA:
PROCESSO INTERESSADO Nº./SÉRIE

44809/2018 LABORATÓRIO BAURU DE PATOLOGIA- CLÍNICA 
POLICLÍNICA EM SERV. AUX. AO DIAG. E TERAPIA LTDA 2140/E-1

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE 
ADVERTÊNCIA:
PROCESSO INTERESSADO Nº./SÉRIE

3865/2018 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PORTUGUESA DE BAURU 21455/E-1

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE MULTA:
PROCESSO INTERESSADO Nº./SÉRIE
40749/2017 SOCIEDADE CRISTÃ MARIA RIBEIRO 0433/F-1

RECURSO INDEFERIDO DE AUTO DE INFRAÇÃO SOB PROTOCOLO 292/18: 
PROCESSO INTERESSADO N°/SÉRIE
52384/2018 FABIO RODRIGUES 001192/F-1

DIVISÃO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - SEÇÃO DE CONTROLE DE ZOONOSES

ARQUIVAMENTO DE PROCESSO:
PROCES. INTERESSADO
33963/18 AMILTON ROBERTO ANDRADE 
33967/18 AMILTON ROBERTO ANDRADE 
33965/18 AMILTON ROBERTO ANDRADE 
34478/18 JOSE PINHATI NETTO
39528/18 CINTIA HONORIO DOS SANTOS
49009/18 FERRAZ & CIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
50676/18 MARIA ANTONIA AUGUSTO CAPELIM
30527/18 VERA LUCIA ZAMBONATO
32755/18 RUBENS LOURENÇO GARBULHO
30452/18 VALMIR RABELLO
34519/18 VIVIANE GONÇALVES BENETTI NASCIMENTO
48965/18 CLEI MAURI GOMES SANQUETI
35376/18 LUCAS DE ANDRADE FERNANDES 
36174/18 THEREZINHA GUIMARÃES MIYAUTI

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
46670/18 AUREA MARQUES GIL 42577/C-1  
36068/18 PEDRO OMETTO NETO 3693/E-1

    
COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE MULTA:

PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
25278/18 FERNANDA PIRES 2218/F-1

RECURSO DEFERIDO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCES INTERESSADO DIAS N°/SÉRIE
33963/18 AMILTON ROBERTO ANDRADE - 41924/C-1
33967/18 AMILTON ROBERTO ANDRADE - 41925/C-1
33965/18 AMILTON ROBERTO ANDRADE - 41926/C-1
34478/18 JOSE PINHATI NETTO - 000977/F-1
39528/18 CINTIA HONORIO DOS SANTOS - 38863/C-1

49009/18 FERRAZ & CIA EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIARIOS LTDA - 38447/C-1

50676/18 MARIA ANTONIA AUGUSTO CAPELIM - 38558/C-1
30527/18 VERA LUCIA ZAMBONATO - 24155/E-1
32755/18 RUBENS LOURENÇO GARBULHO - 38449/C-1
30452/18 VALMIR RABELLO - 38081/C-1

    RECURSO INDEFERIDO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
38364/18 DIRCEU FELICIO 42399/C-1

NOTIFICAÇÃO

Conforme Art.1º, incisos I, II e parágrafo único da Lei Municipal nº 6809 de 29 junho de 2016, notificamos 
os proprietários dos terrenos baldios(TB), terrenos baldios murados(TBM), terrenos com construção 
inacabadas ou abandonadas(CA), imóvel com quintal de residência desocupada ou abandonada(QR) 
para procederem à capinação e limpeza dos mesmos. Face ao exposto, informamos que caso não adote as 
devidas providencias no prazo legal, implicará na aplicação de multa.

PROPRIETARIO ENDEREÇO LOCAL NOTIFICADO SETOR QUADRA LOTE

JAIR LOT VIEIRA TBM AV RODRIGUES ALVES QD 
27 – V CARDIA 03 0795 001

BERNADETTE 
COVOLAN ULSON CA RUA MATO GROSSO QD 1 – V 

CARDIA 03 0300 018

BERNADETTE 
COVOLAN ULSON TB RUA MATO GROSSO QD 1 – V 

CARDIA 03 0300 019

BERNADETTE 
COVOLAN ULSON TB RUA MATO GROSSO QD 1 – V 

CARDIA 03 0300 020

BERNADETTE 
COVOLAN ULSON TB RUA MATO GROSSO QD 1 – V 

CARDIA 03 0300 021

BERNADETTE 
COVOLAN ULSON TB RUA MATO GROSSO QD 1 – V 

CARDIA 03 0300 022

BERNADETTE 
COVOLAN ULSON TB RUA MATO GROSSO QD 1 – V 

CARDIA 03 0300 023

BERNADETTE 
COVOLAN ULSON TB RUA MATO GROSSO QD 1 – V 

CARDIA 03 0300 024

GILDO VENDRAMINI TB RUA JORGE SCHNEYDER 
FILHO QD 9 – PQ BAURU 03 0526 023

GILDO VENDRAMINI TB RUA JORGE SCHNEYDER 
FILHO QD 9 – PQ BAURU 03 0526 024

GILDO VENDRAMINI TB RUA JORGE SCHNEYDER 
FILHO QD 9 – PQ BAURU 03 0526 025

ANTONIO ROCHA 
SOUZA FIGUEIREDO TB RUA MARCO ANTONIO 

PICCIRILLI QD 3 – PQ BAURU 03 0507 019

TOTAL IMOVEIS 
LTDA TB RUA MARCO ANTONIO 

PICCIRILLI QD 3 – PQ BAURU 03 0507 043

ESPOLIO DE 
CRISTIANE LOPES 
VENDRAMINI

TB
RUA JERONIMO 
HERNANDES QD 3 PAR – V 
INDUSTRIAL

05 0086 015

ESPOLIO DE 
CRISTIANE LOPES 
VENDRAMINI

TB
RUA JERONIMO 
HERNANDES QD 3 PAR – V 
INDUSTRIAL

05 0086 016

ESPOLIO DE 
PATRICIA PAMELA 
RONDORA PEIXOTO

CA
RUA JERONIMO 
HERNANDES QD 3 PAR – V 
INDUSTRIAL

05 0086 017

ESPOLIO DE 
PATRICIA PAMELA 
RONDORA PEIXOTO

CA
RUA JERONIMO 
HERNANDES QD 3 PAR – V 
INDUSTRIAL

05 0086 019

SIDINEI LINO DE 
SOUZA TB AV CASTELO BRANCO QD 36 

IMPAR – V INDEPENDENCIA 05 0928 024

NILZA HELENA 
ALVES DE ALMEIDA TB RUA ANTONIO DEZEMBRO 

QD 7 – JD NOVA BAURU 03 0667 003

ANTONIO BIONDO TBM RUA MOACYR TEIXEIRA  QD 
5 PAR – V NOVA PAULISTA 05 0636 019

EDGARD JOSE 
FRANCO MELLO 
JUNIOR

QR
RUA VER JOAQUIM DA 
SILVA MARTHA Nº 20-28 – 
CIDADE UNIVERSITARIA

02 0250 016

MARIA DE LOURDES 
TREFILO PEREIRA TB RUA HEITOR MAIA QD 4 – V 

SANTA LUZIA 04 0051 013

JUDITH TICIANELLI 
PRESTES QR

RUA AVIADOR GOMES 
RIBEIRO Nº 21-37 – V 
ALTINOPOLIS

02 0260 003

CLINICA NEURO 
BAURU LTDA EPP TB RUA 15 DE NOVEMBRO Nº 

13-37 - CENTRO 01 0088 015

AGRO MERCANTIL 
FERRAZ LTDA TB

RUA EDSON FABIANO 
RODRIGUES QD 2 IMPAR – 
RES GRANJA CECILIA A

05 1154 001

ESPOLIO DE 
ANTONIO CORREA 
DOS SANTOS

TBM RUA JOAO URIAS BATISTA 
QD 4 PAR – JD JANDIRA 05 0617 041

CAUE MICHELASSI 
LARA BORTONI TB RUA COLOMBIA QD 1 IMPAR 

– JD TERRA BRANCA 05 0744 007

VALMIR GUEDES DE 
LIMA TBM

RUA ANTONIO 
VALDERRAMAS D’ ARO QD 
2 PAR – JD SOLANGE

05 1057 012

LUCIANE EDUARDA 
BRASIL CASTOR TB

RUA JOAO MARQUES 
LONTRA QD 2 IMPAR – JD 
SOLANGE

05 1057 003

MARCOS RODRIGUES 
FERRAZ FILHO TB RUA SEIJU ISHIKAWA QD 6 

PAR –  JD OURO VERDE 05 0952 001

MARCOS RODRIGUES 
FERRAZ FILHO TB RUA SEIJU ISHIKAWA QD 6 

PAR –  JD OURO VERDE 05 0952 002

CESAR AUGUSTO 
FONSECA MORENO 
RAMIRES

TB
RUA FRANCISCO LEMOS DE 
ALMEIDA QD 13 IMPAR – V 
BECHELLI

04 1436 018

TEREZINHA DE 
FATIMA VERNA 
MARTINS 

TBM RUA JOSE BASTOS QD 3 PAR 
– V FALCÃO 05 0680 012

LUIZ CARLOS 
PAGANI TB AV PHILOMENA RANIERI QD 

1 IMPAR – QUINTA RANIERI 05 0334 023

FELIPE DE SOUZA 
CINICIATO QR

RUA MAURO CAMPOS 
BRITO QD 2 IMPAR – JD 
PETROPOLIS

04 1380 017

ARQUIVAMENTO DE NOTIFICAÇÃO:
PROPRIETARIO ENDEREÇO LOCAL NOTIFICADO SETOR QUADRA LOTE

TICIANE MEDINA TB
RUA ANTONIO EUCLIDES 
RIBEIRO QD 2 IMPAR – PQ 
REAL

05 3059 020

BENIGNO AMADO TB
AV DAS BANDEIRAS QD 
8 IMPAR – CHACARAS 
CORNELIA

05 1111 007
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ANNA 
ADMINISTRAÇÃO 
PARTIPAÇÕES LTDA

TB
RUA ANTONIO LEONIDAS 
TIMACHI QD 2 IMPAR – PQ 
VIADUTO

05 3048 009

VITOR TADEU SIMOES 
COSTA TB

RUA DURVAL MORAES 
SAMPAIO QD 1 – JD 
COLONIAL

03 1690 011

VITOR TADEU SIMOES 
COSTA TB

RUA DURVAL MORAES 
SAMPAIO QD 1 – JD 
COLONIAL

03 1690 012

ERRATA:
PUBLICADO EM D.O.M. EM 16/08/18
ONDE SE LÊ:
ARQUIVAMENTO DE NOTIFICAÇÃO:

PROPRIETARIO ENDEREÇO LOCAL NOTIFICADO SETOR QUADRA LOTE
PAGANI COMERCIO 
ADMINISTRAÇÃO E 
URBANISMO LTDA

TB
RUA CARLOS ALOIA LD 
Nº 4-70 – QUINTA DA BELA 
OLINDA

04 1528 024

LEIA-SE:
ARQUIVAMENTO DE NOTIFICAÇÃO:

PROPRIETARIO ENDEREÇO LOCAL NOTIFICADO SETOR QUADRA LOTE
JOAO PARREIRA 
NEGOCIOS 
IMOBILIARIOS LTDA

TB
RUA CARLOS ALOIA LD 
Nº 4-70 – QUINTA DA BELA 
OLINDA

04 1528 024

Seção III
Editais

CONSELHOS E FUNDOS MUNICIPAIS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO QUARTA CHAMADA DE ASSEMBLEIA PARA ELEIÇÃO, 
VISANDO PREENCHIMENTO DE VAGAS NO CONSELHO MUNICIPAL DE 

ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB (BIÊNIO 2016-2018).
(dia 23/08, quinta-feira, às 17 horas no NAPEM – Avenida Duque de Caxias 16-55)

2ª Publicação

1. Considerando o art. 14 da Lei Municipal nº 6.589, de 14 de novembro de 2.014 que Reestrutura o 
Conselho Municipal de Educação, integrando o Conselho de Acompanhamento e Controle Social sobre 
a distribuição, a transferência e aplicação dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB e o Conselho de Alimentação 
Escolar - CAE como câmaras técnicas e dá outras providências;
2. Considerando o art. 1º da Lei Municipal 6.838, de 01 de setembro de 2.016 que altera o art. 14, da Lei 
Municipal nº 6.589, de 14 de novembro de 2.014, para alterar a redação do inciso VI e revogar o inciso IX, 
acrescido pela Lei Municipal nº 6.814, de 01 de julho de 2.016;
3. Considerando o Decreto 13.402, de 16 de maio de 2017 que nomeia membros do Conselho Municipal 
de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB, para a gestão 2016-2018e dá outras providências;
4. Considerando o Decreto 13.401, de 16 de maio de 2017 que designa a Diretoria Executiva do 
Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB, para a gestão 2016-2018e dá 
outras providências;

CONVOCAMOS para Assembleia onde serão eleitos os membros para preencher as seguintes vagas: 
Representação Titular Suplente

Representantes de pais de alunos da Educação 
Básica Pública Municipal 02 02

Representantes dos estudantes da Educação Básica 
Pública Municipal, um dos quais, indicado pela 
entidade de estudantes secundaristas.

01 02

DIA 23/08/2018, às 17 horas, sendo segunda chamada às 17h15, à ser realizada com qualquer número de 
presentes. Caso não haja candidatos às vagas, essa Assembleia será considerada prejudicada e encerrada 
às 17h30. A assembleia será realizada no Núcleo de Aperfeiçoamento Profissional da Educação Municipal 
(NAPEM), localizado na Avenida Duque de Caxias no. 16-55.
Os interessados deverão comparecer ao local da Assembleia de posse de Ofício assinado pela Direção 
da Unidade Escolar, em papel timbrado, contendo Nome, CPF e RG, podendo ter no mesmo Ofício a 
indicação do Titular e/ou Suplente.  
O exercício do mandato de conselheiro é considerado serviço público relevante e não será remunerado.
Os Conselheiros cumprirão o mandato de acordo com o prazo estabelecido pela gestão 2016-2018.

AVISOS

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU – 
Edital nº 054/18 - Processo nº 6.710/18 – Modalidade: Pregão Eletrônico nº 040/18 - Tipo: Menor Preço 
Total do Lote Pelo Sistema de Registro de Preços – Objeto: AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO ESCOLAR 
MELHOR DESCRITOS ANEXO I - Interessada: Secretaria da Educação. Data do Recebimento das 
propostas: até 30/08/18 até as 13h30. Abertura da Sessão: 30/08/18 às 13h30. INICIO DA DISPUTA 
DE PREÇOS: 30/08/18 às 14h30. Informações na Div. de Compras e Licitações, R. Raposo Tavares 

8-38, Vl. Sto Antônio, horário das 08h às 12h e 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 
no site www.licitacoes-e.com.br, ID: 707246, onde se realizará a sessão de pregão eletrônico, com os 
licitantes devidamente credenciados. Bauru, 17/08/18 – Ana Paula Marques – Dir. da Div. de Compras e 
Licitações – SME.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 40.583/2018 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 202/2018 – AMPLA PARTICIPAÇÃO 
– por meio da INTERNET – Tipo Menor Preço por Lote – Objeto: aquisição de (02) dois veículos para 
uso como Ambulância Tipo A - Simples Remoção tipo furgoneta. A Data do Recebimento das Propostas 
será até dia 31/08/2018 às 9 h - A abertura da Sessão dar-se-á no dia 31/08/2018 às 9 h. – Pregoeiro: 
Cristiano Ricardo Zamboni. O Edital completo e informações poderão ser obtidos na Divisão de Compras e 
Licitações, Rua Gérson França, 7-49, 1º andar, CEP: 17015-200 – Bauru/SP, fone (14) 3104-1463/1465, ou 
pelo site www.bauru.sp.gov.br – Licitações Saúde ou www.bec.sp.gov.br, OC 820900801002018OC00065, 
onde se realizará a sessão de pregão eletrônico, com os licitantes devidamente credenciados.
Divisão de Compras, 17/08/2018 – compras_saude@bauru.sp.gov.br 
Evelyn Prado Rineri – Diretora da Divisão Compras e Licitações - S.M.S.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU –  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 44.174/2018 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 259/2018 – Sistema de Registro de Preço 
– DIFERENCIADA NO MODO COTA RESERVADA PARA ME/EPP E AMPLA PARTICIPAÇÃO 
- por meio da INTERNET – Tipo Menor Preço por Lote – Objeto: aquisição anual estimada de: 253 
(duzentos e cinquenta e três) arquivos de aço com 04 gavetas, 60 (sessenta) arquivos de aço com 02 
gavetas, 50 (cinquenta) estantes de aço desmontável com 06 prateleiras, 220 (duzentos e vinte) estantes 
moduladas fechada, com 02 portas, 10 (dez) armários tipo roupeiro com 24 vãos, 30 (trinta) armários 
tipo roupeiro com 16 vãos, 180 (cento e oitenta) mesas com gavetas e bandeja retrátil, 10 (dez) mesas 
para computadores, 10 (dez) mesas retangulares para reunião e 10 (dez) mesas para refeitório. A Data do 
Recebimento das Propostas será até dia 31/08/2018 às 8 h - A abertura da Sessão dar-se-á no dia 31/08/2018 
às 8 h. Início da Disputa de Preços dia 31/08/2018 às 11h – Pregoeiro: Cristiano Ricardo Zamboni. O Edital 
completo e informações poderão ser obtidos na Divisão de Compras e Licitações, Rua Gérson França, 7-49, 
1º andar, Centro, CEP: 17015-200 – Bauru/SP, fone (14) 3104-1463/1465, ou pelo site www.bauru.sp.gov.
br – Licitações Saúde ou www.licitacoes-e.com.br, ID 732624. 
Divisão de Compras, 17/08/2018 – compras_saude@bauru.sp.gov.br 
Evelyn Prado Rineri – Diretora da Divisão Compras e Licitações - S.M.S.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 48.991/2018 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 271/2018 – Sistema de Registro de Preço 
– LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME E EPP – por meio da INTERNET – Tipo Menor Preço por 
Item – Objeto: aquisição anual estimada de 60 (sessenta) poltronas hospitalares e 4 (quatro) sofás para 
o município. A Data do Recebimento das Propostas será até dia 31/08/2018 às 9 h - A abertura da Sessão 
dar-se-á no dia 31/08/2018 às 9 h. – Pregoeiro: Luiz Eduardo Pompolin. O Edital completo e informações 
poderão ser obtidos na Divisão de Compras e Licitações, Rua Gérson França, 7-49, 1º andar, CEP: 17015-
200 – Bauru/SP, fone (14) 3104-1463/1465, ou pelo site www.bauru.sp.gov.br – Licitações Saúde ou www.
bec.sp.gov.br, OC 820900801002018OC00069 e OC 820900801002018OC00070, onde se realizará a 
sessão de pregão eletrônico, com os licitantes devidamente credenciados.
Divisão de Compras, 17/08/2018 – compras_saude@bauru.sp.gov.br 
Evelyn Prado Rineri – Diretora da Divisão Compras e Licitações - S.M.S.

NOTIFICAÇÃO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU-SMS
Processo: 52.402/2018 – Modalidade: Dispensa de Licitação - Artigo 24 – Inciso IV da Lei Federal n.º 
8.666/93 – Objeto: Aquisição de 18 (dezoito) latas de 400g cada do Suplemento Alimentar NEO SPOON/
DANONE, para situações metabólicas especiais; atendendo ao Programa de Nutrição e Suplementação 
Alimentar (PNSA) e 180 (cento e oitenta) sachês de Colágeno Hidrolisado em Pó, pata atender a Mandado 
Judicial. Informamos que o processo licitatório epigrafado foi devidamente RATIFICADO pelo Senhor 
Prefeito Municipal de Bauru em 10/08/2018 às empresas abaixo:
DROGARIA ANTUNES & GOMES LTDA EPP.; Item 02 – Unidade de Sachê de Colágeno Hidrolisado 
em Pó; Marca: MOBILITY/SANOFI – caixa com 30 sachês; à R$ 4,62 unitário  – totalizando R$ 831,60; 
sendo o valor total da empresa de R$ 831,60.
EMPORIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS HOSPITALARES 
LTDA.; Item 01 – Unidade de suplemento Alimentar: Composto não lácteo e isento de traços de leite, uso 
oral, destinado para situações metabólicas especiais; Marca: NEO SPOON/DANONE – lata de 400g;  à 
R$ 159,00 unitário –  totalizando R$ 2.862,00;  sendo o valor total da empresa de R$ 2.862,00..
Bauru, 17/08/2018 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Evelyn Prado Rineri – Diretora da Divisão de Compras e Licitações – S.M.S.

NOTIFICAÇÃO DE SUSPENSÃO - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 48.674/2018 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 266/2018 – Sistema de Registro 
de Preço – DIFERENCIADA NO MODO COTA RESERVADA PARA ME E EPP – por meio da 
INTERNET - Tipo Menor Preço por Item – Objeto aquisição anual estimada de móveis hospitalares para 
o município. 
Data de abertura prevista para 22/08/2018 às 9 horas. 
Fica o processo suspenso para que sejam feitas adequações em edital.
Divisão de Compras, 17/08/2018 – compras_saude@bauru.sp.gov.br 
Evelyn Prado Rineri – Diretora da Divisão Compras e Licitações– S.M.S.

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DAS ATAS VIGENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE
Atendendo o disposto no art . 15, § 2º da Lei Federal nº 8666/93, disponibilizamos abaixo, as Atas de  
Registro de Preço vigentes desta Secretaria:
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ATA VIGENTE DE REGISTRO DE PREÇOS PARA ATA VIGENTE DE REGISTRO DE PREÇOS 
PARA aquisição estimada anual de diversos materiais hospitalares e correlatos – padronizados para 
atendimento dos serviços de atenção básica, atendimento especializado e de urgência e emergência. – 
PROCESSO Nº. 22.579/18  – PE 103/18 – RP  
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA
LOTE 20 – AMPLA DISPUTA
Item 40 – Seringa descartável 03 ml - c/ dispositivo de segurança, a R$ 0,23 unitário, Marca: BD/ 
EMERALD SAF-T – Caixa com 500 unidades;
Item 41 -  Seringa descartável 05 ml - c/ dispositivo de segurança, a R$ 0,24 unitário, Marca: BD/ 
EMERALD SAF-T 5ml– Caixa com 420 unidades;
Item 42 -  Seringa descartável 10 ml - c/ dispositivo de segurança, a R$ 0,24 unitário, Marca: BD/ 
EMERALD SAF-T 10ml– Caixa com 420 unidades;
LOTE 23 – AMPLA DISPUTA
Item 59 -  Tubo Vacutainer edta-k2  4 a 6 ml- tampa roxa, a R$ 0,40 unitário, Marca: BD/ HEMOGARD 
TM EDTA K2 PLUS– Caixa com 100 unidades;
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A
LOTE 09 – AMPLA DISPUTA
Item 18 - Lanceta estéril c/ dispositivo de segurança 29Gx 1,5mm, a R$ 0,2109 unidade, Marca: 
MEDISAFE  SOLO– Caixa C/ 200 unidades;
Item 19 – Lanceta estéril -teste pezinho c/ dispositivo segurança 1,5x2mm, a R$ 0,85 Unitário, Marca: BD/ 
Contact – Activated – Caixa c/ 200 unidades;
CIRURGICA FERNANDES – COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES 
– SOCIEDADE LIMITADA
LOTE  01 – AMPLA DISPUTA
Item 01 - Agulha hipodérmica descartável - 25x12, à R$ 0,10 unidade, Marca: YESOMED – Caixa C/ 100 
unidades;
LOTE 02 – AMPLA DISPUTA
Item 02 - Agulha para punção descartável 1,20x40 18G 1 1/2 c/ dispositivo segurança, à R$ 0,28 unidade, 
Marca: MEDLINE – Caixa C/ 100 unidades;
Item 03 - Agulha para raquianestesia 22G x 2 1/2,  à R$ 3,56 unidade, Marca: UNIEVER/ UNISIS – Caixa 
C/ 25 unidades;
Item 04 - Agulha para raquianestesia 22G x 3 1/2 ,  à R$ 3,57 unidade, Marca: UNIEVER/ UNISIS - Caixa 
C/ 25 unidades;
LOTE 03 – AMPLA DISPUTA
Item 05 -  Cânula de traqueostomia em PVC calibre 8,5mm atóxica, flexível c/balão de baixa pressão, à R$ 
16,39 unidade, Marca: GCMEDICA/ GOODCOME;
LOTE 12 – AMPLA DISPUTA
Item 29 - Luva desc. p/ procedimento de toque,  à R$ 0,06 unidade, Marca: WILTEX – Caixa C/ 100 
unidades;
LOTE 16 – AMPLA DISPUTA
Item 34 - Protetor para conectar Luer Lock fêmea, à R$ 0,17 unitário, Marca: WILTEX – Caixa c/ 30 
unidades;
LOTE 17 – AMPLA DISPUTA
Item 35 - Scalp descartável nº 23 - c/ dispositivo segurança,  à R$ 0,34 unitário, Marca: WILTEX – Caixa 
c/ 100 unidades;
Item 36 - Scalp descartável nº 25 - c/ dispositivo segurança,  à R$ 0,43 unitário, Marca: WILTEX - Caixa 
c/ 100 unidades;;
Item 37 - Scalp descartável nº 27 - c/ dispositivo segurança, à R$ 0,43 unitário, Marca: WILTEX - Caixa 
c/ 100 unidades ;
LOTE 21 – AMPLA DISPUTA
Item 43 - Sonda endotraqueal c/ balão nº 6.0, à R$ 3,08 unidade, Marca: Comper - Caixa c/ 10 unidades;
Item 44 - Sonda endotraqueal c/ balão nº 6.5, à R$ 3,08 unidade, Marca: Comper - Caixa c/ 10 unidades;
Item 45 - Sonda endotraqueal c/ balão nº 7.0, à R$ 3,07 unidade, Marca: Comper - Caixa c/ 10 unidades;
Item 46 - Sonda endotraqueal c/ balão nº 7.5, à R$ 3,07 unidade, Marca: Comper - Caixa c/ 10 unidades;
Item 47 - Sonda endotraqueal c/ balão nº 8.0, à R$ 3,07 unidade, Marca: Comper - Caixa c/ 10 unidades;
Item 48 - Sonda endotraqueal c/ balão nº 8.5, à R$ 3,07 unidade, Marca: Comper - Caixa c/ 10 unidades;
Item 49 - Sonda endotraqueal c/ balão nº 9.0, à R$ 3,07 unidade, Marca: Comper - Caixa c/ 10 unidades;
Item 50 - Sonda endotraqueal c/ balão nº 9.5, à R$ 3,07 unidade, Marca: Comper - Caixa c/ 10 unidades;
Item 51 -Sonda endotraqueal sem balão nº 2.5, à R$ 3,00 unidade, Marca: Comper - Caixa c/ 10 unidades;
Item 52 - Sonda endotraqueal sem balão nº 3.0, à R$ 3,00 unidade, Marca: Comper - Caixa c/ 10 unidades;
Item 53 -  Sonda endotraqueal sem balão nº 3.5, à R$ 3,00 unidade, Marca: Comper - Caixa c/ 10 unidades;
Item 54 -  Sonda endotraqueal sem balão nº 4.0, à R$ 2,42 unidade, Marca: Comper - Caixa c/ 10 unidades ;
Item 55 -  Sonda endotraqueal sem balão nº 4.5, à R$ 2,42 unidade, Marca: Comper - Caixa c/ 10 unidades;
Item 56 -  Sonda endotraqueal sem balão nº 5.0, à R$ 2,42 unidade, Marca: Comper - Caixa c/ 10 unidades;
Item 57 -  Sonda endotraqueal sem balão nº 5.5, à R$ 2,42 unidade, Marca: Comper - Caixa c/ 10 unidades;
LOTE 22 – AMPLA DISPUTA
Item 58 -  Umidificador com filtro aquecedor estéril, à R$ 7,49 unidade, Marca: UNDIS MEDICAL;
LOTE 27 – AMPLA DISPUTA
Item 75 - Cânula de Guedel nº 0 / recém-nascido,  à R$ 2,23 unidade, Marca: FOYOMED - Caixa c/ 10 
unidades;
Item 76 - Cânula de Guedel nº 1,  à R$ 2,23 unidade, Marca: FOYOMED - Caixa c/ 10 unidades ;
Item 77 - Cânula de Guedel nº 2 / infantil,  à R$ 2,23 unidade, Marca:FOYOMED - Caixa c/ 10 unidades;
Item 78 - Cânula de Guedel nº 3,  à R$ 2,23 unidade, Marca: FOYOMED - Caixa c/ 10 unidades ;
Item 79 - Cânula de Guedel nº 4 / tam. médio,  à R$ 2,22 unidade, Marca: FOYOMED - Caixa c/ 10 
unidades;
Item 80 - Cânula de Guedel nº 5 / tam. grande,  à R$ 2,22 unidade, Marca: FOYOMED - Caixa c/ 10 
unidades ;
LOTE 30 – AMPLA DISPUTA
Item 84 - Lamina de bisturi nº 15 aço inóx,  à R$ 0,19 unidade, Marca: STERILANCE - Caixa c/ 100 
unidades;
Item 85 - Lamina de bisturi nº 23 aço inóx, à R$ 0,20 unidade, Marca: STERILANCE - Caixa c/ 100 
unidades;
LOTE 33 – AMPLA DISPUTA

Item 92 - Máscara cirúrgica descartável, à R$ 0,12 unidade, Marca: WILTEX – Caixa C/ 50 unidades;
Item 93 - Máscara de O2 com reservatório - adulto,  à R$ 5.45 unidade, Marca: FOYOMED;
Item 94 - Máscara de O2 com reservatório - infantil, à R$ 5,24 unidade, Marca: FOYOMED;
LOTE 42– AMPLA DISPUTA
Item 105 - Scalp descartável nº 21G/7 para Vacutainer c/ dispositivo, à R$ 0,46 unidade, Marca: WILTEX 
- Caixa c/ 100 unidades;
LOTE 43– AMPLA DISPUTA
Item 106 - Scalp descartável nº 19 - c/ dispositivo segurança, à R$ 0,38 unitário, Marca: WILTEX - Caixa 
c/ 100 unidades;
CIRURGICA KD LTDA
LOTE 10 – AMPLA DISPUTA
Item 20 – Luva cirúrgica estéril nº 6.5 - par, á R$ 0,79 par, Marca: DESCARPACK/CAREGLOVE – Caixa 
c/ 500 pares;
Item 21 – Luva de procedimento tam. extra-pequeno, á R$ 14,40 caixa, Marca: DESCARPACK/
CAREGLOVE – Pacote c/ 2000 unidades ; 
Item 22 – Luva de procedimento tam. grande, á R$ 14,40 caixa, Marca: DESCARPACK/ CAREGLOVE 
– Pacote c/ 2000 unidades;
Item 23 – Luva de procedimento tam. médio, á R$ 14,40 caixa, Marca: DESCARPACK/CAREGLOVE – 
Pacote c/ 2000 unidades;
Item 24 – Luva de procedimento tam. pequeno, á R$ 14,40 caixa, Marca: DESCARPACK/ CAREGLOVE 
– Pacote c/ 2000 unidades;
CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP
LOTE 34 – AMPLA DISPUTA
Item 95 – Fluxometro ar comprimido padrão, á R$ 55,00 unitário, Marca: JG MORIYA;
Item 96 – Fluxometro de oxigênio padrão, á R$ 45,00 unitário, Marca: JG MORIYA; 
CIRURGICA UNIÃO LTDA
LOTE 06 – AMPLA DISPUTA
Item 13 – Coletor de urina em sistema fechado 2000 ml, á R$ 2,50 unitário, Marca: ADVANTIVE – Caixa 
c/ 100 unidades 
Item 14 – Coletor de urina infantil unissex, á R$ 0,27 unitário, Marca: ADVANTIVE – Pacote c/ 10 
unidades;
LOTE 13 – AMPLA DISPUTA
Item 30 – Papel termo sensível para ultrassonografia , á R$ 34,00 unitário, Marca: DURICO – Caixa c/ 
10 unidades
LOTE 19 – AMPLA DISPUTA
Item 39 – Seringa descartável tuberculina 01 ml c/ agulha , á R$ 0,17 unitário, Marca: TKL – Caixa c/ 
100 unidades, 
LOTE 37 – AMPLA DISPUTA
Item 99 – Fralda descartável infantil - Pom Pom Grandinhos  , á R$ 1,62 unitário, Marca: Pom Pom 
Grandinhos  - pacote c/ 14 fraldas
DKT DO BRASIL PRODUTOS DE USO PESSOAL LTDA
LOTE 28 – AMPLA DISPUTA
Item 81 – Dispositivo intra-uterino 380a (DIU - formato T), à R$ 76,001 unitário, Marca: DKT/ ANDALAN 
CLASSIC CU 380
INCOTERM INDUSTRIA DE TERMOMETROS LTDA
LOTE 39 – AMPLA DISPUTA
Item 101 - Termômetro clinico c/ graduação de 35° a 42° C, á R$ 8,97 unitário, Marca: INCOTERM/ 
COD. 29830.02;
Item 102 - Termômetro digital com cabo extensor, á R$ 41,66 unitário, Marca: INCOTERM/ COD. 
7665.02.0.00;
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
LOTE 29 – AMPLA DISPUTA
Item 82 – Kit Papanicolau Médio, à R$ 1,642 unitário, Marca: ADLIN PLASTICOS – Caixa c/ 200 
unidades;
Item 83 – Kit Papanicolau Pequeno, à R$ 1,48 unitário, Marca: ADLIN PLASTICOS – Caixa c/ 200 
unidades;
MAX MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA
LOTE 07 – AMPLA DISPUTA
Item 15 – Fio de algodão p/sutura 2.0 c/ag. curva cortante, á R$ 1,65 unitário, Marca: SHALON/ MOD.
A920CTI30 – Caixa c/ 24 unidades;
Item 16 – Fio de nylon p/sutura 2/0 c/ag.circ.3cm, á R$ 1,50 unitário, Marca: SHALON/ MOD. N520CTI30 
– Caixa c/ 24 unidades;
MED CENTER COMERCIAL LTDA
LOTE 31 – AMPLA DISPUTA
Item 86 – Unidade de Malha tubular ortopédica, material algodão, largura 10cm, comprimento 15m, á R$ 
6,10 unitário, Marca: POLAR FIX;
Item 87 – Unidade de Malha tubular ortopédica, material algodão, largura 15cm, comprimento 15m, á R$ 
9,107 unitário, Marca: POLAR FIX;
Item 88 – Unidade de Malha tubular ortopédica, material algodão, largura 20cm, comprimento 15m, á R$ 
10,00  unitário, Marca: POLAR FIX;
Item 89 – Unidade de Malha tubular ortopédica, material algodão, largura 4cm, comprimento 15m, á R$ 
4,0063 unitário, Marca: POLAR FIX;
Item 90 – Unidade de Malha tubular ortopédica, material algodão, largura 6cm, comprimento 15m, á R$ 
5,4799 unitário, Marca: POLAR FIX;
MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP
LOTE 26 – LOTE EXCLUSIVO
Item 74 – Unidade de Campo cirúrgico fenestrado descartável, estéril, fabricado em tecido-não-tecido 
(TNT) - polipropileno, de dimensões aproximadas 50X50, á R$ 2,70 unitário, Marca: POLAR FIX;
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA 
LOTE 24 – AMPLA DISPUTA
Item 60 – Unidade de atadura gessada medindo 8 cm de largura e 2 metros de comprimento, à R$ 0,94 
unitário, Marca: POLAR FIX – Caixa C/ 20 unidades;
Item 61 – Unidade de atadura gessada medindo 10 cm de largura e 3 metros de comprimento, à R$ 1,20 
unitário, Marca: POLAR FIX - Caixa C/ 20 unidades;;
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Item 62 – Unidade de atadura gessada medindo 15 cm de largura e 3 metros de comprimento, à R$ 1,65 
unitário, Marca: POLAR FIX - Caixa C/ 20 unidades;;
Item 63 – Unidade de atadura gessada medindo 20 cm de largura e 3 metros de comprimento, à R$ 2,70 
unitário, Marca: POLAR FIX - Caixa C/ 20 unidades;
LOTE 35 – AMPLA DISPUTA
Item 97 – Unidade de Embalagem p/esterilização em SMS 50 x 50, à R$ 0,35 unitário, Marca: POLAR 
FIX - Caixa C/ 200 unidades; ;
SEMINA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
LOTE 15 – AMPLA DISPUTA
Item 33 Unidade de preservativo lubrificado feminino, à R$ 10,80 unitário; Marca: DELLA/SEMINA;
SOL-MILLENNIUM BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S/A
LOTE 18 – AMPLA DISPUTA
Item 38 - Unidade de Seringa de insulina 0,5ml, com agulha 8 x 0,30 mm acoplada no corpo da seringa 
no processo de produção (monobloco), á R$ 0,7758 unitário, Marca: SOL CARE / SHANGHAI KINDLY 
– Caixa c/ 2400 unidades;
TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA
LOTE 11 – AMPLA DISPUTA
Item 25 - Caixa de luvas de vinil semidescarnáveis, sem talco, tamanho P, caixa com 100 unidades, á R$ 
10,25 caixa, Marca: DESCARPACK – CAIXA COM 100 UNIDADES;
Item 26 – Caixa de luvas de vinil semidescarnáveis, sem talco, tamanho G, caixa com 100 unidades, á R$ 
10,25 caixa, Marca: DESCARPACK – CAIXA COM 100 UNIDADES;
Item 27 - Caixas de luvas de vinil semidescarnáveis talcadas com amido antialérgico caixa com 100 
unidades ambi destra  - Tamanho “M”, á R$ 10,00 caixa, Marca: DESCARPACK – CAIXA COM 100 
UNIDADES;
Item 28 – Caixas de luvas de vinil semidescartáveis talcadas  com amido antialérgico caixa com 100 
unidades ambi destra  - Tamanho “P”, á R$ 10,00 caixa, Marca: DESCARPACK – CAIXA COM 100 
UNIDADES;
LOTE 25 – AMPLA DISPUTA
Item 64 – Unidade de pacote/500g de algodão  hidrófilo em rolo,  manta fina, com camadas sobrepostas 
uniformes, 100% algodão alvejado, á R$ 7,84 unitário, Marca NEVOA;
Item 65 – Unidade de atadura de algodão ortopédico 6 cm. Para uso ortopédico medindo 6 cm de largura, 
comprimento mínimo de 180 cm e espessura mínima de 3mm, à R$ 0,2959 unitário, Marca: ORTOBOM – 
Caixa c/ 12 unidades; 
Item 66- Unidade de atadura de algodão ortopédico 10 cm. Para uso ortopédico medindo 6 cm de largura, 
comprimento mínimo de 180 cm e espessura mínima de 3mm, á R$ 0,4999 unitário, Marca: ORTOBOM- 
Caixa c/ 12 unidades; 
Item 67 - Unidade de atadura de algodão ortopédico 15 cm. Para uso ortopédico medindo 6 cm de largura, 
comprimento mínimo de 180 cm e espessura mínima de 3mm, á R$ 0,7449 unitário, Marca: ORTOBOM- 
Caixa c/ 12 unidades;
Item 68 – Unidade de atadura de algodão ortopédico 20 cm. Para uso ortopédico medindo 6 cm de 
largura, comprimento mínimo de 180 cm e espessura mínima de 3mm -, á R$ 0,9998 unitário, Marca: 
ORTOBOM – Caixa c/ 12 unidades;
Item 69 – Unidade de rolo de atadura de crepe, medindo  10cm de largura X no mínimo 1,8 metros de 
comprimento (composta aproximadamente 92% algodão cru e 8% poliamida, á R$ 0,3675 unitário, Marca: 
MEDI HOUSE – pacote c; 12 unidades;
Item 70 – Unidade de rolo de atadura de crepe, medindo  15cm de largura X no mínimo 1,8 metros de 
comprimento (composta aproximadamente 92% algodão cru e 8% poliamida, á R$ 0,5507 unitário, Marca: 
MEDI HOUSE- pacote c/ 12 unidades;
Item 71 –Unidade de rolo de atadura de crepe, medindo  20cm de largura X no mínimo 1,8 metros de 
comprimento (composta aproximadamente 92% algodão cru e 8% poliamida, á R$ 0,735 unitário, Marca: 
MEDI HOUSE – pacote c/ 12 unidades;
Item 72  - Unidade de pacotes com 10un. de compressa de gaze hidrófila, estéril, fios de algodão purificado, 
medindo 7.5 x 7.5cm, com no mínimo 9 fios/cm2, apresentar 08 dobras, á R$ 0,3185 unitário, Marca: REAL 
MINAS – pacote c/ 10 unidades; 
Item 73 - Unidade de rolos de gaze hidrófila com 91mx91cm,branca em fios de algodão com  09 ou mais 
fios por cm2, 08 dobras, tipo queijo, á R$ 44,59 unitário, Marca: CLEAN;
LOTE 4, 5, 8 e 32 - CANCELADOS
LOTE 40 e 41 - DESERTOS
LOTE 14, 36 e 38 - FRACASSADOS
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ATA VIGENTE DE REGISTRO DE PREÇOS PARA aquisição estimada anual de diversos materiais 
odontológicos. – PROCESSO Nº. 67.247/17  – PE 341/17 – RP  
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.
LOTE 5 
Item 76 - Cimento cirúrgico periodontal sem eugenol sistema pasta, caixa com base e acelerador, à R$ 
45,90 unitário; Marca PERICEN/TECHNEW.
Item 77 – Cimento ionômero de vidro, restaurador- convencional pó – frasco de 10g, à R$ 15,65 unitário; 
Marca MAQUIRA IONGLASS.
Item 78 – Cimento de zinco em pó – frasco de 24 ou 28g, à R$ 10,00 unitário; Marca MAQUIRA.
Item 79– Cimento de zinco liquido – frasco 10ml, à R$ 10,00 unitário; Marca MAQUIRA.
Item 80 – Caixa com 7 doses de 1g de MTA 3ml de agua destilada e dosador de pó contendo cimento 
reparador para complicações endodônticas, à R$ 315,00 a caixa; Marca MTA/ ANGELUS.
Item 81 – Creme para fixação de próteses dentárias, mínimo de 30g, à R$ 21,10 unitário; Marca 
FIXODENT / FREE P&G.
EC DOS SANTOS COMERCIAL EIRELLI
LOTE 1 
Item 01 – Ácido poliacrilico, condicionador de dentina 11,5% - frasco, à R$ 24,00 unitário; Marca DFL/ 
Vitro Condicionador.
Item 02 – Agulha para irrigação não indicada para punções 27G – caixa c/100 unidades, à R$ 48,90 a 
caixa; Marca INJEX.
Item 03 – Agulha gengival descartável extra curta 30G – caixa 100 unidades, à R$ 35,10 a caixa; Marca 

INJEX.
Item 04 – Amalgama em cápsula de 1 porção – caixa c/ 50 unidades, à R$ 67,50 a caixa; Marca: SDI/GS 
80T – 1 PORÇÃO.
Item 05 – Unidade de Broca carbide ¼ HC, à R$ 8,25 unitário; Marca MK LIFE/MEDIN.
Item 06 – Unidade de Broca carbide 2HC, à R$ 8,25 unitário; Marca MK LIFE/MEDIN.
Item 07 – Broca carbide cirúrgica para alta rotação 4c - peça, à R$ 6,75 unitário; Marca MK LIFE/
MEDIN.
Item 08 – Unidade de Broca de carbonete de tungstênio picotada com ponta ativa de 26mm cirúrgica para 
osso, à R$ 19,00 unitário; Marca: MK LIFE/MEDIN.
Item 09 – Broca de carboneto de tungstênio de formato tronco cônico e com ponta ativa – 28mm, à R$ 
18,00 unitário; Marca LOHCUS/DENSELL.
Item 10 - Unidade de Broca Diamantada n° 1012 HL, à R$ 1,80 unitário; Marca FAVA.
Item 11 - Unidade de Broca Diamantada n° 1014 HL, à R$ 1,80 unitário; Marca FAVA.
Item 12 - Unidade de Broca Diamantada n° 1015 HL, à R$ 2,55 unitário; Marca POUL SORENSEN/
OPTION.
Item 13 - Unidade de Broca Diamantada n° 1062, à R$ 1,80 unitário; Marca FAVA.
Item 14 - Unidade de Broca Diamantada n° 1064, à R$ 1,80 unitário; Marca FAVA.
Item 15 - Unidade de Broca Diamantada n° 1312, à R$ 1,80 unitário; Marca FAVA.
Item 16 - Unidade de Broca Diamantada n° 1332, à R$ 1,80 unitário; Marca FAVA.
Item 17 - Unidade de Broca Diamantada n° 1343, à R$ 1,80 unitário; Marca FAVA.
Item 18 - Unidade de Broca Diamantada n° 2134, à R$ 1,80 unitário; Marca FAVA.
Item 19 - Unidade de Broca Diamantada n° 2200, à R$ 1,80 unitário; Marca FAVA.
Item 20 – Unidade de Broca Diamantada n° 3070, à R$ 1,80 unitário; Marca FAVA.
Item 21 – Unidade de Broca Diamantada n° 3082, à R$ 2,55 unitário; Marca POUL SORENSEN/OPTION.
Item 22 – Unidade de Broca Diamantada n° 3083, à R$ 1,80 unitário; Marca FAVA.
Item 23 - Unidade de Broca Diamantada n° 3193, à R$ 1,80 unitário; Marca FAVA.
Item 24 - Unidade de Broca Diamantada n° 3216, à R$ 1,80 unitário; Marca FAVA.
Item 25 - Unidade de Broca Diamantada n° 4138, à R$ 1,80 unitário; Marca FAVA.
Item 26 - Unidade de Broca Diamantada n° 4230, à R$ 1,80 unitário; Marca FAVA.
Item 27 - Bloco carbono para registro oclusal dental – bloco com 12 folhas, à R$ 1,73 o bloco; Marca 
BIODINAMICA.
Item 28 – Unidade de Broca Gates n° 1, à R$ 12,89 unitário; Marca MAILLEFER/DENTSPLY.
Item 29 – Unidade de Broca Gates n° 4, à R$ 12,89 unitário; Marca MAILLEFER/DENTSPLY.
Item 30 – Unidade de Broca La Axxcess n° 45, à R$ 75,00 unitário; Marca SYBRON ENDO/LAXXESS.
Item 31 – Unidade de Broca LN – baixa rotação, à R$ 23,96 unitário; Marca MAILLEFER/DENTSPLY.
Item 32 - Frasco de100ml de clorexidina 2% para redução de placa bacteriana solução oral, à R$ 8,99 
unitário; Marca MAQUIRA.
Item 33 - Dessensibilizante dentinário com oxalato de potássio - seringa, à R$ 25,57 unitário; Marca 
KOTA/OXAGEL.
Item 34 – Caixa com 100 filme dental infantil, à R$ 127,50 a caixa; Marca FOMA/DENTIX.
Item 35 – Rolo de fio ortodôntico de aço inox com 0,25mm de diâmetro – rolo de 50g, à R$ 15,16 unitário; 
Marca MORELLI.
Item 36 – Unidade de Iodofórmio em pó – frasco de 10g, à R$ 28,35 unitário; Marca BIODINAMICA.
Item 37 – Unidade de Porta amalgama plástico, à R$ 7,49 unitário; Marca MAQUIRA.
Item 38 – Estojo verniz com flúor (1 frasco de verniz 10ml + 1 de solvente 10ml), à R$ 15,56 o estojo; 
Marca FGM DUOFLUORID XII.
LOTE 7 
Item 84 – Unidade de Broca tipo maxicut p/peça de mão 1507f, à R$ 43,50 unitário; Marca WILCOS.
Item 85 – Unidade de Broca de lentulo em aço inoxidável tamanho 21mm (número 25), à R$ 15,15 unitário; 
Marca MAILLEFER/DENTSPLY.
Item 86 – Unidade de Broca de lentulo em aço inoxidável tamanho 21mm (número 30), à R$ 15,15 unitário; 
Marca MAILLEFER/DENTSPLY.
Item 87 – Unidade de Broca de lentulo em aço inoxidável tamanho 21mm (número 40), à R$ 15,15 unitário; 
Marca MAILLEFER/DENTSPLY.
Item 88 – Unidade de Broca de lentulo em aço inoxidável tamanho 21mm (número 35), à R$ 15,15 unitário; 
Marca MAILLEFER/DENTSPLY.
GUSTAVO NICOLINO - EPP
LOTE 3 
Item 41 – Caixa com 04 unidades Condensador de guta percha 40 21mm, à R$ 202,00 a caixa; Marca 
MAILLEFER.
Item 42 – Caixa com 04 unidades Condensador de guta percha 50 21mm, à R$ 202,00 a caixa; Marca 
MAILLEFER.
Item 43 – Caixa com 04 unidades Condensador de guta percha 60 21mm, à R$ 202,00 a caixa; Marca 
MAILLEFER.
Item 44 – Caixa com 04 unidades Condensador de guta percha 70 21mm, à R$ 202,00 a caixa; Marca 
MAILLEFER.
Item 45 – Caixa com 04 unidades Condensador de guta percha 80 21mm, à R$ 202,00 a caixa. Marca 
MAILLEFER.
Item 46 – Caixa com 120 cones de cone guta percha calibrada 45-80, à R$ 26,44 a caixa; Marca TANARI.
Item 47 – Eucaliptol – frasco de 10ml, à R$ 12,24 unitário; Marca MAQUIRA.
Item 48 – Kit cimento endodôntico para obturação de canais radiculares – kit com frasco 8g e pó e tubo 
resina 9g, à R$ 95,92 o kit; Marca SEALER.
Item 49 – Caixa com 26 unidades de Lençol de borracha descartável, à R$ 21,29 a caixa; Marca 
MADEITEX
Item 50 – Caixa com 6 unidades Lima tipo Hedstroen 21 mm 15-40, à R$ 27,00 a caixa; Marca MACCESS/
MAILEFER.
Item 51 – Caixa 6 unidades sortidas de lima tipo k 31mm 45-80, à R$ 27,00 a caixa; Marca MACCESS/
MAILEFER.
Item 52 – Caixa com 6 unidades Lima tipo kerr 010 – c pilot - 21 mm, à R$ 65,00 a caixa; Marca 
MAILEFFER LIMA C+.
Item 53 – Caixa com 6 unidades Lima tipo kerr – tamanho 10 - 25 mm, à R$ 26,00 a caixa; Marca 
MACCESS/MAILEFER.
Item 54 – Caixa com 6 unidades Lima tipo kerr – tamanho de 45 a 80 - 21 mm, à R$ 26,00 a caixa; Marca 
MACCESS/MAILEFER.
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Item 55 – Caixa com 6 unidades Lima tipo kerr – tamanho de 45 a 80 - 25 mm, à R$ 26,00 a caixa; Marca 
MACCESS/MAILEFER.
Item 56 – Pasta de hidróxido de cálcio (caixa c/ 2 tubetes de hidróxido de cálcio + 2 glicerina), à R$ 50,00 
a caixa; Marca SSWHITE.
Item 57 – Caixa com 12 unidades Pavio de lamparina a álcool, à R$ 6,05 a caixa; Marca JON.
Item 58 – Pacote c/ 100 unidades de cursor em silicone, à R$ 17,60 o pacote; Marca MAQUIRA.
Item 59 – Spray p/ teste de vitalidade pulpar – frasco 200 ml, à R$ 35,00 unitário; Marca MAQUIRA.
Item 60 – Caixa de Lima PathFile 25mm – caixa c/ nº 013,016 e 019, à R$ 218,13 a caixa; Marca 
MAILLEFER.
LOTE 4 
Item 61 – Caixas com 24 bastões de Cera Periférica nº 7 para uso odontológico, à R$ 12,03 a caixa; Marca 
ASFER;
Item 62 – Caixa com 05 lâminas de Cera utilidade para uso geral, à R$ 12,03 a caixa; Marca: DENTBRAS;
Item 63 – Kg de Gesso pedra de endurecimento rápido para confecção de modelos dentários, à R$ 6,03 
unitário; Marca: RIO;
Item 64 – Caixa com 8 unidades de Guta Percha em bastão, à R$ 29,03 a caixa; Marca: DENTSPLY;
Item 65 – Silicona de condensação para moldagem odontológica, material denso (alta consistência), com 
1 Kg, à R$ 55,02 unitário; Marca: PERFIL COLTENE;
Item 66 – Material para moldagem odontológica a base de alginato tipo I – contendo mínimo 400 gramas, 
à R$ 25,01 unitário; Marca DENTSPLY.
Item 67 – Caixa com 5 unidades de Pino de Fibra Radiopaco nº 01, à R$ 23,01 unitário; Marca: MAQUIRA;
Item 68 – Kit Reembasador Resiliente sem liberação de calor, à R$ 110,01 o kit; Marca: DENTUSOFT;
Item 69 – Frasco de Resina acrílica autopolimerizante cor 62 – frasco de no mínimo 25g, à R$ 13,00 
unitário; Marca: DENCOR;
Item 70 – Frasco de resina acrílica autopolimerizante cor 66 – frasco de no mínimo 25g, à R$ 13,00 
unitário; Marca: DENCOR.
Item 71 – Frasco de resina acrílica autopolimerizante incolor– frasco de no mínimo 25g, à R$ 13,00 
unitário; Marca: DENCOR.
Item 72 – Frasco contendo Líquido para resina acrílica autopolimerizante – frasco de no mínimo 30 ml, 
à R$ 13,00 unitário; Marca: DENCOR.
Item 73 – Unidade de Seringa de pasta base de compósito para núcleo de preenchimento (reposição), à 
R$ 34,00 unitário; Marca: FGM.
Item 74 – Unidade de Seringa de pasta catalisadora de compósito para núcleo de preenchimento 
(reposição), à R$ 33,01 unitário; Marca: FGM.
Item 75 – Kit resina autopolimerizante vermelha (25g pó + 30ml liquido), à R$ 175,00 o kit; Marca: 
DURALAY.
LOTE 8 
Item 89 – Unidade de agulha hipodérmica de metal de 25 ou 30 mm nº 3 (30x3 ou 25x3), para irrigação 
de canais radiculares, à R$ 5,59 unitário; Marca: KONNEN.
Item 90 – Unidade de agulha hipodérmica de metal de 25 ou 30 mm nº 4 (30x4 ou 25x4), para irrigação 
de canais radiculares, à R$ 5,59 unitário; Marca: KONNEN.
Item 91 – Unidade de agulha hipodérmica de metal de 25 ou 30 mm nº 5 (30x5 ou 25x5), para irrigação 
de canais radiculares, à R$ 5,59 unitário; Marca: KONNEN.
Item 92 – Unidade de agulha hipodérmica de metal de 25 ou 30 mm nº 6 (30x6 ou 25x6), para irrigação 
de canais radiculares, à R$ 5,59 unitário; Marca: KONNEN.
LOTE 10 
Item 102 – Unidade de Broca Diamantada n° 3080, à R$ 2,00 unitário; Marca CHAMPION/MICRODONT.
Item 103 – Unidade de Broca Gates n° 2, à R$ 11,00 unitário; Marca MANI.
Item 104 -  Unidade de Broca Gates n° 3, à R$ 11,00 unitário; Marca MANI.
Item 105 - Unidade de catalizador universal  para silicona de condensação para moldagem odontológica 
– 50G, à R$ 33,09 unitário; Marca PERFIL COLTENE.
Item 106 – Cimento de ionômero de vidro, restaurador convencional líquido – frasco 8ml, à R$ 12,00 
unitário; Marca MAXXION.
Item 107 – Caixa com 120 cones de cone guta percha calibrada 15-40, à R$ 19,80 a caixa; Marca TANARI.
Item 108 – Caixa com120 cones de cone de guta R7, à R$ 19,79 a caixa; Marca TANARI.
Item 109 – Caixa com 120 unidades de cone de papel absorvente 15-40, alto poder de absorção para 
secagem de canais, à R$ 19,80 a caixa; Marca TANARI.
Item 110 – Caixa com 120 unidades de cone de papel absorvente 45-80, alto poder de absorção para 
secagem de canais, à R$ 19,80 a caixa; Marca TANARI.
Item 111 – Edta liquido, frasco de 20ml, à R$ 6,20 unitário; Marca MAQUIRA.
Item 112 – Caixas com 15 unidades de Godiva em Bastão, à R$ 26,81 a caixa; Marca: DFL.
Item 113 – Caixas com 06 Lima para canal 1º serie nº 15 - à R$ 14,33 a caixa; Marca: MACCESS/
MAILEFFER.
Item 114 – Caixas com 06 peças sortidas de limas tipo k tamanhos de 15 a 40 31mm; à R$ 14,33 a caixa; 
Marca: MACCESS/MAILEFFER.
Item 115 – Caixa com 06 peças de limas tipo k, tamanho 10 - em aço inoxidável, ponta piramidal, com 25 
mm de comprimento; à R$ 14,32 a caixa; Marca: MACCESS/MAILEFFER.
Item 116 – Caixa com 06 peças de limas tipo k, tamanho 10 - em aço inoxidável, ponta piramidal, com 21 
mm de comprimento; à R$ 14,32 a caixa; Marca: MACCESS/MAILEFFER.
Item 117 – Caixa com 06 peças de Lima tipo k 010 - 25mm; à R$ 14,32 a caixa; Marca: MACCESS/
MAILEFFER.
Item 118 – Caixa com 06 peças sortidas de limas tipo k tamanhos de 15 a 40 - em aço inoxidável, secção 
transversal quadrangular, de 18 a 20 espirais - 21 mm de comprimento; à R$ 14,32 a caixa; Marca: 
MACCESS/MAILEFFER.
Item 119 – Caixa com 06 peças sortidas de limas tipo k tamanhos de 15 a 40 - em aço inoxidável, secção 
transversal quadrangular, de 18 a 20 espirais - 25 mm de comprimento; à R$ 14,33 a caixa; Marca: 
MACCESS/MAILEFFER.
Item 120 – Caixa com 06 peças de Lima tipo k 015 - 21mm; à R$ 14,33 a caixa; Marca: MACCESS/
MAILEFFER.
Item 121 – Caixas de pasta zincoenolica para moldagem de bocas desdentadas a base de oxido de zinco e 
eugenol composta de pasta base e catalisadora; à R$ 25,00 a caixa; Marca: MAQUIRA.
Item 122 – Silicona de condensação para moldagem odontológica, material fluido (baixa consistência), 
com 120g; à R$ 30,01 a caixa; Marca: PERFIL COLTENE.
LOTES CANCELADOS: 02 e 06.

LOTES FRACASSADOS: 09.
Bauru, 17/08/2018 - compras _saude@bauru.sp.gov.br
Evelyn Prado Rineri – Diretora da Divisão de Compras e Licitações – S.M.S.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 458/2018 - PROCESSO Nº 35.142/2018 - CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU – CONTRATADA: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE 
LIMPEZA MACATUBA LTDA - ME – Interessada: Secretarias Municipais de Administração, de 
Cultura, de Desenvolvimento Econômico, de Educação, de Finanças, de Negócios Jurídicos, de Bem Estar 
Social, de Administrações Regionais, de Meio Ambiente, de Obras, de Planejamento, de Agricultura e 
Abastecimento, de Esportes e Lazer e o Gabinete do Prefeito, cujas especificações estão indicadas no anexo 
I do Processo Administrativo nº 35.142/2018, mediante emissão de Notas de Empenho, conforme termos de 
sua proposta devidamente anexada ao processo administrativo e preços abaixo consignados:

ITEM
QTD. 

Estimada 
Anual

unid ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS MARCA P. UNIT. 
R$

01 2000 Litros

LITROS DE DETERGENTE 
DESENGRAXANTE ALCALINO 
INDUSTRIAL CONCENTRADO PARA 
LIMPEZA PESADA (SOLUPAN), 
DILUIÇÃO 1:40.

TAMANI R$ 2,59

02 4500 Litros
LITROS DE ATIVADO PARA LIMPEZA 
DE CHASSIS, MOTORES E CABINAS, 
DILUIÇÃO 1:40.

TAMANI R$ 3,01

03 2500 Litros
LITROS DE SHAMPOO 
AUTOMOTIVO PARA LIMPEZA DE 
CABINAS, DILUIÇÃO 1:40.

TAMANI R$ 2,23

04 500 Litros
LITROS DE DESINFETANTE 
CONCENTRADO PARA BANHEIRO 
QUÍMICO.

TAMANI R$ 3,40

PRAZO: 01 ano –– MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 236/2018 – ASSINATURA: 
13/08/2018 – VALIDADE: 12/08/2019.

ERRATA: NA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DE 16/08/18.
AVISO DE LEILÃO N.º 001/2018 – Edital nº 326/18 - PROCESSO N.º 8.387/2017 
ONDE SE LÊ: Os referidos bens poderão ser vistoriados até 27/09/18, de 2ª á 6ª 08h ás 10h30min e das 
13h30min às 16h, nos locais constantes no edital. O edital de licitação poderá ser obtido junto à Divisão de 
Licitações – Seção de Gestão de Compras, até o dia 27/09/2017, das 8h às 11h e das 14h às 17h; localizada 
na Praça das Cerejeiras, 1-59, 2º andar - Vila Noemy na cidade de Bauru, ou pelos sites www.bauru.sp.gov.
br e www.satoleiloes.com.br, a partir da primeira publicação do presente. 
LEIA-SE: Os referidos bens poderão ser vistoriados até 27/09/18, de 2ª á 6ª 08h ás 10h30min e das 
13h30min às 16h, nos locais constantes no edital. O edital de licitação poderá ser obtido junto à Divisão de 
Licitações – Seção de Gestão de Compras, até o dia 27/09/2018, das 8h às 11h e das 14h às 17h; localizada 
na Praça das Cerejeiras, 1-59, 2º andar - Vila Noemy na cidade de Bauru, ou pelos sites www.bauru.sp.gov.
br e www.satoleiloes.com.br, a partir da primeira publicação do presente. 
Bauru, 17/08/2018 – José Roberto dos Santos Júnior – Diretor da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - Edital nº 376/18 - Processo nº 25.833/17 - 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 297/18 - Do Tipo Menor Preço por Lote - DIFERENCIADA 
NO MODO COTA RESERVADA PARA ME E EPP - Objeto: AQUISIÇÃO DA QUANTIDADE 
ESTIMADA ANUAL DE DIVERSOS MATERIAIS ELÉTRICOS, SENDO: 1.716 UNIDADES 
DE TERMINAIS; 317 UNIDADES DE CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO; 301 UNIDADES DE 
HASTES DE ATERRAMENTO; 78 KG DE ESTANHO; 52.310 BUCHAS, PARAFUSOS, PORCAS 
E ARRUELAS; 245 KG DE MASSA DE CALAFETAR, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE 
PREÇOS - Interessadas: Secretarias Municipais de Administração; de Cultura, de Negócios Jurídicos, 
de Planejamento, de Desenvolvimento Econômico, de Educação, de Bem Estar Social, de Administrações 
Regionais, de Saúde, de Meio Ambiente, de Obras, de Agricultura e Abastecimento, de Esportes e Lazer, 
Gabinete do Prefeito, 12º Grupamento de Bombeiros, Departamento de Água e Esgoto de Bauru – DAE 
e  Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru – EMDURB. Data do Recebimento 
das propostas: 29/08/2018 até as 09h. Abertura da Sessão: 29/08/2018 às 09h. INICIO DA DISPUTA 
DE PREÇOS: 29/08/2018 às 10h30min. Informações e edital na Secretaria da Administração/Divisão de 
Licitações, sito na Praça das Cerejeiras, 1-59, Vila Noemy – 2º andar, sala 10 - CEP. 17.014-500 – Bauru/
SP, no horário das 08h às 12h e das 13h às 17h e fones (14) 3235-1077 ou (14) 3235-1062 ou através de 
download gratuito no site www.bauru.sp.gov.br, ou através do site www.licitacoes-e.com.brr, licitação nº 
731416, onde se realizará a sessão de pregão eletrônico, com os licitantes devidamente credenciados. 
Bauru, 17/08/2018 – José Roberto dos Santos Júnior – Diretor da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - Edital nº 200/18 – Processo nº 16.956/18 – 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 158/18 – Do Tipo Menor Preço por Lote – AMPLA PARTICIPAÇÃO 
– Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO 
DE DIVERSOS PRODUTOS GRÁFICOS, SENDO: 116 OUTDOORS; 60 BUSDOOR; 20.000 
FOLDERS/FLAYER; 385 CARTAZES E 3.000 ADESIVOS – Interessado: Gabinete do Prefeito. Data 
do Recebimento das propostas: até às 09h do dia 31/08/18. Abertura da Sessão: 09h do dia 31/08/18. 
Informações e edital na Secretaria da Administração/Divisão de Licitações, sito na Praça das Cerejeiras, 
1-59, Vila Noemy – 2º andar, sala 10 - CEP. 17.014-500 – Bauru/SP, no horário das 08h às 12h e das 13h 
às 17h e fones (14) 3235-1062 ou (14) 3235-1077 ou através de download gratuito no site www.bauru.
sp.gov.br, ou através do site www.bec.sp.gov.br, Oferta de Compra 820900801002018OC00068 onde se 
realizará a sessão de pregão eletrônico, com os licitantes devidamente credenciados. 
Bauru, 17/08/2018 – José Roberto dos Santos Júnior – Diretor da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO - Edital nº 332/18 – Processo nº 18.411/18 
– Modalidade: Pregão Eletrônico nº 265/18 – Tipo Menor Preço Por Lote – PARTICIPAÇÃO 
EXCLUSIVA PARA MEI, ME E EPP - Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de 
coleta de veículos de pequeno, médio e grande porte e maquinários que se encontrem até 200 km de 
distância do Município de Bauru por caminhão guincho/reboque (Quantidade estimada anual de 49 serviços 



52 DIÁRIO OFICIAL DE BAURU SÁBADO, 18  DE AGOSTO DE 2.018

para veículos de pequeno porte, 08 serviços para veículo de médio porte e 50 serviços para veículos pesados 
e maquinários) pelo SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – Interessadas: Secretarias Municipais, 
Gabinete, Bombeiros. Notificamos aos interessados no processo licitatório epigrafado que o certame 
resultou DESERTO em 17/08/18 devido à ausência de proposta.
Bauru, 17/08/2018 – José Roberto dos Santos Júnior – Diretor da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO - Edital nº 258/18 - Processo n.º 19.602/18 - Modalidade: 
Pregão Eletrônico n.º 209/18 – TIPO Menor Preço por Lote – DIFERENCIADA NO MODO COTA 
RESERVADA PARA MEI, ME E EPP – AQUISIÇÃO DA QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL 
DE DIVERSOS SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, SENDO: 3.100 CD-R; 1.950 CD-RW; 
4.575 DVD+R; 921 MOUSES ÓPTICOS USB; 817 TECLADOS USB E 870 MOUSES PAD, PELO 
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – Interessados: Secretarias Municipais, Gabinete do Prefeito, 
Bombeiros e Autarquias. Notificamos aos interessados no processo licitatório epigrafado que o julgamento 
e a classificação havidos foram devidamente Homologados pelo Sr. Secretário de Administração em 
15/08/18, às empresas conforme abaixo:
LOTE 01 – CR-R, CD-RW, DVD+R, MOUSE, TECLADO E MOUSE PAD – COTA RESERVADA.
Empresa: NICO & BE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME – Valor R$ 11.834,60

ITEM QTD. UND. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS MARCA/
MODELO

R$ 
UNITÁRIO

01 670 Und.

CD-R, disco virgem p/ gravação, 700 mb, 
80 minutos, velocidade de gravação de 
48x, lacrado com cx. (embalagem com 
100 und.)

ELGIN/
CD-R R$ 0,87

02 422 Und

CD-RW, disco virgem, regravável, 700 
mb, 80 mi., velocidade de gravação de 
12x. lacrado com cx. (embalagem com 25 
und.)

ELGIN/
CD-RW R$ 2,50

03 670 Und
DVD+R, Gravável, 4,7 Gb, 120 minutos, 
velocidade de gravação 1X – 16X. 
(embalagem com 100 und.)     

ELGIN/
DVD+R 4,7GB R$ 1,17

04 318 Und
DVD+R, Gravável, 8,5 Gb, 240 minutos, 
velocidade de gravação 8X. (embalagem 
com 25 und.)      

ELGIN/
DVD+R 8,5GB R$ 2,00

05 230 Und

Mouse com as seguintes características 
mínimas: tecnologia óptica, conexão 
USB, resolução 400 dpi, taxa de imagem 
de 1500 frames por segundo, dispositivo 
de rolagem scroll, 02 botões, cor “preto”, 
compatibilidade Windows Vista e XP, 
garantia 36 meses. Características a serem 
comprovadas através de catálogo anexo à 
proposta escrita. 

LEADERSHIP/
4576 R$ 9,01

06 176 Und

Teclado com as seguintes características 
mínimas: conexão USB; layout abnt2, 
botão “iniciar” do Windows cor “preto”, 
compatibilidade Windows Vista e XP, 
garantia 36 meses. Características a serem 
comprovadas através de catálogo anexo à 
proposta escrita. 

LEADERSHIP/
9496 R$ 19,50

07 187 Und Mouse Pad ergonômico com apoio de gel, 
na cor preto.

BRIGHT/
PAD MOUSE R$ 17,50

LOTE 02 – CR-R, CD-RW, DVD+R, MOUSE, TECLADO E MOUSE PAD – COTA PRINCIPAL.
Empresa: NICO & BE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - Valor R$ 41.769,11

ITEM QTD. UND. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS MARCA VALOR 
UNITÁRIO

01 2.430 Und

CD-R, disco virgem p/ gravação, 700 mb, 
80 minutos, velocidade de gravação de 
48x, lacrado com cx. (embalagem com 
100 und.)

ELGIN/
CD-R R$ 0,87

02 1.528 Und

CD-RW, disco virgem, regravável, 700 
mb, 80 mi., velocidade de gravação de 
12x. lacrado com cx. (embalagem com 25 
und.)

ELGIN/
CD-RW R$ 2,50

03 2.430 Und
DVD+R, Gravável, 4,7 Gb, 120 minutos, 
velocidade de gravação 1X – 16X. 
(embalagem com 100 und.)     

ELGIN/
DVD+R 4,7GB R$ 1,17

04 1.157 Und
DVD+R, Gravável, 8,5 Gb, 240 minutos, 
velocidade de gravação 8X. (embalagem 
com 25 und.)      

ELGIN/
DVD+R 8,5GB R$ 2,00

05 691 Und

Mouse com as seguintes características 
mínimas: tecnologia óptica, conexão 
USB, resolução 400 dpi, taxa de imagem 
de 1500 frames por segundo, dispositivo 
de rolagem scroll, 02 botões, cor “preto”, 
compatibilidade Windows Vista e XP, 
garantia 36 meses. Características a serem 
comprovadas através de catálogo anexo à 
proposta escrita.

LEADERSHIP/
4576 R$ 9,01

06 641 Und

Teclado com as seguintes características 
mínimas: conexão USB; layout abnt2, 
botão “iniciar” do Windows cor “preto”, 
compatibilidade Windows Vista e XP, 
garantia 36 meses. Características a serem 
comprovadas através de catálogo anexo à 
proposta escrita.

LEADERSHIP/
9496 R$ 19,50

07 683 Und Mouse Pad ergonômico com apoio de gel, 
na cor preto.

BRIGHT/
PAD MOUSE R$ 17,50

Bauru, 17/08/2018 – José Roberto dos Santos Júnior – Diretor da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - Edital nº 246/18 - Processo n.º 13.768/18 
- Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 197/18 – TIPO Menor Preço por Lote – DIFERENCIADA NO 
MODO EXCLUSIVA PARA MEI, ME E EPP – AQUISIÇÃO DE 200 UNIDADES DE SUBSTRATO 
PARA PLANTAS, EM EMBALAGENS COM 08 A 10 KG/45 LITROS, COMPOSTO DE: TURFA, 
VERMICULITA, RESÍDUO ORGÂNICO, RESÍDUO AGROINDUSTRIAL CLASSE A E 
CALCÁRIO – Interessado: Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Notificamos aos interessados no 
processo licitatório epigrafado que o julgamento e a classificação havidos foram devidamente Adjudicados 
pelo pregoeiro em 13/08/18 e Homologado pelo Sr. Secretário de Administração em 15/08/18, às empresas 
conforme abaixo:
LOTE 01 – SUBSTRATO
Empresa: Mercosul Comercio de Insumos Agrícolas e Confecções Eireli – EPP

QTD ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS MARCA R$ UNIT R$ TOTAL

01
Substrato para Plantas, composto de: Turfa, vermiculita, 
resíduo orgânico, resíduo Agroindustrial classe A e 
calcário. Embalagem com 08 ou 10 Kg / 45 litros

Carolina 
Soil R$ 24,95 R$ 4.990,00

VALOR TOTAL R$ 4.990,00
Bauru, 17/08/2018 – José Roberto dos Santos Júnior – Diretor da Divisão de Licitações.

FUNDAÇÃO ESTATAL REGIONAL DE SAÚDE DA REGIÃO DE BAURU – FERSB

CONVOCAÇÃO PARA TRABALHO TEMPORÁRIO
NOME FUNÇÃO

WILLIAN DA SILVA JUNIOR AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE USF 9 
DE JULHO / FORTUNATO ROCHA LIMA

Tendo-se em vista que se encontra na relação de aprovados do processo seletivo nº 03/2016 para provimento 
do cargo de Agente Comunitário de Saúde, esta convocação se dá para preenchimento de vaga POR 
TEMPO DETERMINADO de Agente Comunitário de Saúde na cidade de Bauru pelo prazo de 1 meses, 
especificamente para a Unidade de Saúde da Família 9 de Julho – Fortunato Rocha Lima. 
Salientamos que, esta convocação não se trata do processo seletivo nº 03/2016, mas sim de necessidade 
transitória desta Fundação, sendo que caso seja aceita ou recusada não trará qualquer efeito para a 
ordem de classificação do citado processo de seleção. 
O prazo para comparecimento na sede administrativa da Fundação Estatal Regional de Saúde da Região de 
Bauru, sito na Rua Gerson França, 9-42, cep 17.015-200 para que seja aceita ou não a vaga de trabalho por 
tempo determinado ora oferecida, o não comparecimento no prazo máximo de 2 dias úteis contados do 
dia dessa publicação, será considerado desistente dessa função por tempo determinado, continuando na 
relação de aprovados do processo seletivo nº 03/2016. 

Rua Gerson França, 9-42 – Centro – Bauru/SP - CEP. 17.015-200 – Telefone: 14-3012-0883 EMAIL: 
fundacao.saude@bauru.sp.gov.br

Seção IV
Autarquias e Empresa

Pública
DAE

Departamento de Água e Esgoto
Eric Édir Fabris

Presidente
DIVISÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS

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

CANCELAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
Processo nº: 4775/2015 – Pregão Presencial  nº 028/2018
Ata de Registro de Preços n.º 050/2016-DAE
Processo Administrativo: 4775/2015
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Modalidade: Pregão Presencial nº 028/2016
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru.
Compromissária: Roda Brasil Comércio de Peças para Veículos Ltda.
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de pneus, cãmaras e protetores para caminhões, carros, 
máquinas e motos.
Valor Estimado da Ata: R$ 179.377,16 (cento e setenta e nove mil, trezentos e setenta e sete reais e dezesseis 
centavos).
Base Legal: Descumprimento da Cláusula Quarta, especificamente os itens 4.1.1 c/c art. 79, I da Lei Federal 
nº 8.666/93, o que permite a aplicação das penalidades dispostas na Cláusula Quinta (itens 5.2, 5.5 e 5.9).
Assinatura: 16/08/2018.

CANCELAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
Processo nº: 4775/2015 – Pregão Presencial  nº 028/2018
Ata de Registro de Preços n.º 055/2016-DAE
Processo Administrativo: 4775/2015
Modalidade: Pregão Presencial nº 028/2016
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru.
Compromissária: Roda Brasil Comércio de Peças para Veículos Ltda.
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de pneus, cãmaras e protetores para caminhões, carros, 
máquinas e motos.
Valor Estimado da Ata: R$ 216.006,93 (duzentos e dezesseis mil, seis reais e noventa e três centavos).
Base Legal: Descumprimento da Cláusula Quarta, especificamente os itens 4.1.1 c/c art. 79, I da Lei Federal 
nº 8.666/93, o que permite a aplicação das penalidades dispostas na Cláusula Quinta (itens 5.2, 5.5 e 5.9).
Assinatura: 16/08/2018.

Contrato nº 091/2018-DAE
Processo Administrativo nº 587/2018-DAE
Pregão Eletrônico nº 094/2018-DAE
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru
Contratada: Old Village Comercial Eireli
Objeto: Aquisição de garrafa e garrafão térmicos, conforme descrito na Cláusula Primeira do Contrato.
Assinatura: 08/08/2018
Valor do Contrato: R$ 3.808,00 (três mil, oitocentos e oito reais).
Vigência do Contrato: 04 (quatro) meses.
Nota de Empenho Ordinário nº 1487, de 08 de agosto de 2018, no valor de R$ 3.808,00 (três mil, oitocentos 
e oito reais).

PUBLICAÇÃO PARA OS FINS DA LEI FEDERAL Nº 8666/93

NOTIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO DESERTA - DAE

Processo Administrativo nº 1.487/2018 - DAE
Pregão Presencial nº 110/2018 - DAE
Objeto: Aquisição de bomba hidráulica para caçamba basculante instalada em viaturas pesadas da 
marca Iveco, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital.
Notificamos aos interessados que não acudiram interessados na licitação, desta forma, o certame restou 
deserto.

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, 3235-6172, 3235-6173 ou 3235-6168. Os 
Editais do DAE estão disponíveis através de download gratuito no site www.daebauru.sp.gov.br.

Processo Administrativo nº 1.487/2018 - DAE
Pregão Presencial nº 124/2018 - DAE
Objeto: Aquisição de bomba hidráulica para caçamba basculante instalada em viaturas pesadas da 
marca Iveco, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital.
Data e Horário de Início da Sessão (Credenciamento e Entrega dos envelopes): 30/08/2018 às 09:00 
horas.
Pregoeiro Titular: Dhyego Palácios Bonifácio
Pregoeiro Substituto: Renan Sampaio Oliveira

Processo Administrativo nº 732/2018 - DAE
Pregão Eletrônico nº 125/2018 - DAE
Objeto: Aquisição de ventosas combinadas tríplice função diversas, válvula redutora de pressão 
auto-operada por piloto hidráulico, válvula de alívio / sustentadora de pressão, válvulas de retenção 
diversas com fechamento rápido, válvula controladora de nível máximo e mínimo, e válvula de 
retenção dupla portinhola, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital.
Data de recebimento das propostas: até 03/09/2018, às 08:30 horas.
Abertura da Sessão: 03/09/2018, às 08:30 horas.
Início da Disputa de Preços: 03/09/2018, às 09:00 horas.
Pregoeiro Titular: Renan Sampaio Oliveira
Pregoeiro Substituto: Dhyego Palácios Bonifácio

NOTIFICAÇÃO DE ANULAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE CERTAME, ADJUDICAÇÃO, 
DECLARAÇÃO DE VENCEDOR DO LOTE 05 – DAE

Processo Administrativo nº 3.696/2017 - DAE
Pregão Presencial nº 080/2018 - DAE
Objeto: Aquisição de Cortador de piso profissional manual, para pisos cerâmicos, Alicate para corte 
de piso e azulejo, em aço carbono, Tesoura para corte de vergalhão, até ½”, Vídea para riscar pisos 
e azulejos, Caçamba metálica, tipo balde, capacidade: 12 litros, Carrinho de mão/pedreiro, caçamba 
em chapa de ferro, Colher de pedreiro nº 04 ou 4”, Colher de pedreiro de 8”, Desempenadeira de aço 
com dente, medindo 28 x 12 cm, Desempenadeira de PVC, medindo 26 cm x 14 cm, Desempenadeira 

de PVC, medindo 30 cm x 18 cm, Régua de alumínio, medindo 200 cm x 5 cm x 1,5 cm, Esquadro de 
metal medindo 14”, Lápis para carpinteiro, Linha de Nylon para pedreiro, Nível de mão de alumínio 
de 12”, Trena manual de fita de aço, Prumo de parede (banhado), Ponteiro redondo nº 12 ou 12”, 
Talhadeira chata nº 12 ou 12”, Torquês nº 6 ou 6”, Torquês nº 10 ou 10”, Torquês nº 12 ou 12”, 
Enxada em aço (tipo larga), sem cabo, Cavadeira articulada grande com cabo, Pá de bico nº 03, sem 
cabo, Canivete profissional reforçado para serviços elétricos, Picareta, sem cabo, Vanga quadrada 
metálica, sem cabo, Cabo de madeira para enxada, Cabo de madeira para picareta, Martelo de 
borracha, 60 mm, médio, Martelo médio, para pedreiro, Martelo de unha, Peneira nº 60, para feijão, 
Peneira nº 70, para arroz, Chave reta heavy-duty (grifo), modelo 12”, Chave para tubos, modelo 
americano, Arco de serra regulável (12”), Alicate bomba d’água, em aço cromo vanádio de 10”, 
Marreta em aço forjado de 1 kg, com cabo profissional, Chave combinada ½”, Chave para tubos 
modelo Stillson, em aço, tamanho 24”, Esticador de cabo de aço 5/8”, Cavadeira reta, e Chave para 
tubos modelo Stillson, em aço, tamanho 10”, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital.
Comunicamos a todos os interessados que o Presidente do DAE procedeu à anulação da homologação do 
certame, bem como a adjudicação e declaração de vencedor e demais atos em relação ao Lote 05.

NOTIFICAÇÕES  DE HOMOLOGAÇÃO – DAE

Processo Administrativo nº 3.696/2017 - DAE
Pregão Presencial nº 080/2018 - DAE
Objeto: Aquisição de Cortador de piso profissional manual, para pisos cerâmicos, Alicate para corte 
de piso e azulejo, em aço carbono, Tesoura para corte de vergalhão, até ½”, Vídea para riscar pisos 
e azulejos, Caçamba metálica, tipo balde, capacidade: 12 litros, Carrinho de mão/pedreiro, caçamba 
em chapa de ferro, Colher de pedreiro nº 04 ou 4”, Colher de pedreiro de 8”, Desempenadeira de aço 
com dente, medindo 28 x 12 cm, Desempenadeira de PVC, medindo 26 cm x 14 cm, Desempenadeira 
de PVC, medindo 30 cm x 18 cm, Régua de alumínio, medindo 200 cm x 5 cm x 1,5 cm, Esquadro de 
metal medindo 14”, Lápis para carpinteiro, Linha de Nylon para pedreiro, Nível de mão de alumínio 
de 12”, Trena manual de fita de aço, Prumo de parede (banhado), Ponteiro redondo nº 12 ou 12”, 
Talhadeira chata nº 12 ou 12”, Torquês nº 6 ou 6”, Torquês nº 10 ou 10”, Torquês nº 12 ou 12”, 
Enxada em aço (tipo larga), sem cabo, Cavadeira articulada grande com cabo, Pá de bico nº 03, sem 
cabo, Canivete profissional reforçado para serviços elétricos, Picareta, sem cabo, Vanga quadrada 
metálica, sem cabo, Cabo de madeira para enxada, Cabo de madeira para picareta, Martelo de 
borracha, 60 mm, médio, Martelo médio, para pedreiro, Martelo de unha, Peneira nº 60, para feijão, 
Peneira nº 70, para arroz, Chave reta heavy-duty (grifo), modelo 12”, Chave para tubos, modelo 
americano, Arco de serra regulável (12”), Alicate bomba d’água, em aço cromo vanádio de 10”, 
Marreta em aço forjado de 1 kg, com cabo profissional, Chave combinada ½”, Chave para tubos 
modelo Stillson, em aço, tamanho 24”, Esticador de cabo de aço 5/8”, Cavadeira reta, e Chave para 
tubos modelo Stillson, em aço, tamanho 10”,, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital.
Notificamos aos interessados no certame epigrafado que o julgamento e classificação havido foi 
devidamente homologado pelo Presidente do Conselho Administrativo do DAE em 16/08/2018 e seu 
objeto adjudicado conforme segue:
Lotes 01 e 02 - Cancelados
Lote 03  – Fergavi Comercial Ltda. EPP
Valor Total: R$ 5.387,59
Lote 04 – Gama Comércio de Máquinas, Ferragens e Ferramentas Ltda. EPP
Valor Total: R$ 24.880,00
Lote 05 – Fergavi Comercial Ltda. EPP
Valor Total: R$ 933,65
Lotes 06 e 07 - Fracassados

Processo Administrativo nº 474/2018 - DAE
Pregão Eletrônico pelo Sistema de Registro de Preços nº 062/2018 - DAE
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de juntas gibault de diâmetros diversos, conforme 
especificações contidas no Anexo I do Edital.
Notificamos aos interessados no certame epigrafado que o julgamento e classificação havido foi 
devidamente homologado pelo Presidente do Conselho Administrativo do DAE em 15/08/2018 e seu 
objeto adjudicado conforme segue:
Cota Principal:
Lote nº 01 - Itens nº 01 ao 22:

Item Quant. Unid. Descrição Valor Unitário 
em R$

Valor Total em 
R$

01 08 Peça

JGI – JUNTA GIBAULT DE FERRO 
FUNDIDO DÚCTIL, com anéis de 
borracha de seção transversal quadrada, 
luva central de 120 mm de comprimento 
mínimo, pressão nominal mínima 1,6 
Mpa, (contínua), para tubo de FºFº 
DN: 80 mm DE: 98 mm (3”) (diâmetro 
interno da junta 98 mm). Norma: 
ABNT – NBR 14243.
1) Parafusos de cabeça sextavada e rosca 
total com porcas e arruelas. Para definir 
o seu comprimento, considerar a junta 
gibault montada (luva central + anéis de 
vedação de borracha + contraflanges + 
parafusos + porcas + arruelas), devendo 
sobrar após a porca 20 mm para cada 
parafuso.
2) A luva central e os contraflanges 
devem apresentar nas suas superfícies 
externas, de forma visível e indelével, 
no mínimo, as seguintes marcações: 
a) Nome ou marca de identificação 
do fabricante; b) Diâmetro nominal; 
c) Pressão nominal; d) Número desta 
norma; e) Ano de fabricação.
3) Serão aceitos materiais com, no 
máximo, 24 meses de fabricação.
Marca/Modelo: Ayoub

R$ 80,00 R$ 640,00
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Item Quant. Unid. Descrição Valor Unitário 
em R$

Valor Total em 
R$

02 08 Peça

JGI – JUNTA GIBAULT DE FERRO 
FUNDIDO DÚCTIL, com anéis de 
borracha de seção transversal quadrada, 
luva central de 120 mm de comprimento 
mínimo, pressão nominal mínima 1,6 
Mpa, para adaptação (transição) de 
tubo de FºFº DN: 75 mm DE: 98 mm 
(3”) para tubo de PVC PBA DN: 75 
mm DE: 85 mm (diâmetro interno da 
junta 98 mm x 85 mm). Norma: ABNT 
– NBR 14243.
1) Parafusos de cabeça sextavada e rosca 
total com porcas e arruelas. Para definir 
o seu comprimento, considerar a junta 
gibault montada (luva central + anéis de 
vedação de borracha + contraflanges + 
parafusos + porcas + arruelas), devendo 
sobrar após a porca 20 mm para cada 
parafuso.
2) A luva central e os contraflanges 
devem apresentar nas suas superfícies 
externas, de forma visível e indelével, 
no mínimo, as seguintes marcações: 
a) Nome ou marca de identificação 
do fabricante; b) Diâmetro nominal; 
c) Pressão nominal; d) Número desta 
norma; e) Ano de fabricação.
3) Serão aceitos materiais com, no 
máximo, 24 meses de fabricação.
Marca/Modelo: Ayoub

R$ 90,00 R$ 720,00

03 08 Peça

JGI – JUNTA GIBAULT DE FERRO 
FUNDIDO DÚCTIL, com anéis de 
borracha de seção transversal quadrada, 
luva central de 120 mm de comprimento 
mínimo, pressão nominal mínima 1,6 
Mpa, (contínua), para tubo de FºFº DN: 
100 mm DE: 118 mm (4”) (diâmetro 
interno da junta 118 mm). Norma: 
ABNT – NBR 14243.
1) Parafusos de cabeça sextavada e rosca 
total com porcas e arruelas. Para definir 
o seu comprimento, considerar a junta 
gibault montada (luva central + anéis de 
vedação de borracha + contraflanges + 
parafusos + porcas + arruelas), devendo 
sobrar após a porca 20 mm para cada 
parafuso.
2) A luva central e os contraflanges 
devem apresentar nas suas superfícies 
externas, de forma visível e indelével, 
no mínimo, as seguintes marcações: 
a) Nome ou marca de identificação 
do fabricante; b) Diâmetro nominal; 
c) Pressão nominal; d) Número desta 
norma; e) Ano de fabricação.
3) Serão aceitos materiais com, no 
máximo, 24 meses de fabricação.
Marca/Modelo: Ayoub

R$ 100,00 R$ 800,00

04 11 Peça

JGI – JUNTA GIBAULT DE FERRO 
FUNDIDO DÚCTIL, com anéis de 
borracha de seção transversal quadrada, 
luva central de 120 mm de comprimento 
mínimo, pressão nominal mínima 1,6 
Mpa, (contínua), para tubo de PVC 
rígido tipo PBA (JEI) classe 15 DN: 
100 mm DE: 110 mm (4”) (diâmetro 
interno da junta 110 mm). Norma: 
ABNT – NBR 14243.
1) Parafusos de cabeça sextavada e rosca 
total com porcas e arruelas. Para definir 
o seu comprimento, considerar a junta 
gibault montada (luva central + anéis de 
vedação de borracha + contraflanges + 
parafusos + porcas + arruelas), devendo 
sobrar após a porca 20 mm para cada 
parafuso.
2) A luva central e os contraflanges 
devem apresentar nas suas superfícies 
externas, de forma visível e indelével, 
no mínimo, as seguintes marcações: 
a) Nome ou marca de identificação 
do fabricante; b) Diâmetro nominal; 
c) Pressão nominal; d) Número desta 
norma; e) Ano de fabricação.
3) Serão aceitos materiais com, no 
máximo, 24 meses de fabricação.
Marca/Modelo: Ayoub

R$ 110,00 R$ 1.210,00

Item Quant. Unid. Descrição Valor Unitário 
em R$

Valor Total em 
R$

05 15 Peça

JGI – JUNTA GIBAULT DE FERRO 
FUNDIDO DÚCTIL, com anéis de borracha 
de seção transversal quadrada, luva central 
de 120 mm de comprimento mínimo, pressão 
nominal mínima 1,6 Mpa, para adaptação 
(transição) de tubo de FºFº DN: 100 mm 
DE: 118 mm (4”) para tubo de PVC PBA DN: 
100 mm DE 110 mm (diâmetro interno da 
junta 118 mm x 110 mm). Norma: ABNT-
NBR 14243.
1) Parafusos de cabeça sextavada e rosca 
total com porcas e arruelas. Para definir o 
seu comprimento, considerar a junta gibault 
montada (luva central + anéis de vedação de 
borracha + contraflanges + parafusos + porcas 
+ arruelas), devendo sobrar após a porca 20 
mm para cada parafuso.
2) A luva central e os contraflanges devem 
apresentar nas suas superfícies externas, 
de forma visível e indelével, no mínimo, as 
seguintes marcações: a) Nome ou marca 
de identificação do fabricante; b) Diâmetro 
nominal; c) Pressão nominal; d) Número 
desta norma; e) Ano de fabricação.
3) Serão aceitos materiais com, no máximo, 
24 meses de fabricação.
Marca/Modelo: Ayoub

R$ 100,00 R$ 1.500,00

06 08 Peça

JGI – JUNTA GIBAULT DE FERRO 
FUNDIDO DÚCTIL, com anéis de borracha 
de seção transversal quadrada, luva central 
de 120 mm de comprimento mínimo, pressão 
nominal mínima 1,6 Mpa, para adaptação 
(transição) de tubo de FºFº DN: 100 mm DE: 
118 mm (4”) para tubo de Cimento Amianto 
(fibrocimento) DN: 100 mm DE: 122 mm 
(diâmetro interno da junta 118 mm x 122 
mm). Norma: ABNT-NBR 14243.
1) Parafusos de cabeça sextavada e rosca 
total com porcas e arruelas. Para definir o 
seu comprimento, considerar a junta gibault 
montada (luva central + anéis de vedação de 
borracha + contraflanges + parafusos + porcas 
+ arruelas), devendo sobrar após a porca 20 
mm para cada parafuso.
2) A luva central e os contraflanges devem 
apresentar nas suas superfícies externas, 
de forma visível e indelével, no mínimo, as 
seguintes marcações: a) Nome ou marca 
de identificação do fabricante; b) Diâmetro 
nominal; c) Pressão nominal; d) Número 
desta norma; e) Ano de fabricação.
3) Serão aceitos materiais com, no máximo, 
24 meses de fabricação.
Marca/Modelo: Ayoub

R$ 100,00 R$ 800,00

07 05 Peça

JGI – JUNTA GIBAULT DE FERRO 
FUNDIDO DÚCTIL, com anéis de borracha 
de seção transversal quadrada, luva central 
de 150 mm de comprimento mínimo, pressão 
nominal mínima 1,6 Mpa, (contínua), para 
tubo de FºFº DN: 125 mm DE: 135 mm 
(5”) (diâmetro interno da junta 135 mm). 
Norma: ABNT-NBR 14243.
1) Parafusos de cabeça sextavada e rosca 
total com porcas e arruelas. Para definir o 
seu comprimento, considerar a junta gibault 
montada (luva central + anéis de vedação de 
borracha + contraflanges + parafusos + porcas 
+ arruelas), devendo sobrar após a porca 20 
mm para cada parafuso.
2) A luva central e os contraflanges devem 
apresentar nas suas superfícies externas, 
de forma visível e indelével, no mínimo, as 
seguintes marcações: a) Nome ou marca 
de identificação do fabricante; b) Diâmetro 
nominal; c) Pressão nominal; d) Número 
desta norma; e) Ano de fabricação.
3) Serão aceitos materiais com, no máximo, 
24 meses de fabricação.
Marca/Modelo: Ayoub

R$ 105,00 R$ 525,00
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Item Quant. Unid. Descrição Valor Unitário 
em R$

Valor Total em 
R$

08 11 Peça

JGI – JUNTA GIBAULT DE FERRO 
FUNDIDO DÚCTIL, com anéis de borracha 
de seção transversal quadrada, luva central 
de 150 mm de comprimento mínimo, pressão 
nominal 1,6 Mpa, (contínua), tubo de PVC 
rígido tipo PBA (JEI) classe 15 DN: 140 
mm DE: 160 mm (6”) (diâmetro interno da 
junta 160 mm). Norma: ABNT-NBR 14243.
1) Parafusos de cabeça sextavada e rosca 
total com porcas e arruelas. Para definir o 
seu comprimento, considerar a junta gibault 
montada (luva central + anéis de vedação de 
borracha + contraflanges + parafusos + porcas 
+ arruelas), devendo sobrar após a porca 20 
mm para cada parafuso.
2) A luva central e os contraflanges devem 
apresentar nas suas superfícies externas, 
de forma visível e indelével, no mínimo, as 
seguintes marcações: a) Nome ou marca 
de identificação do fabricante; b) Diâmetro 
nominal; c) Pressão nominal; d) Número 
desta norma; e) Ano de fabricação.
3) Serão aceitos materiais com, no máximo, 
24 meses de fabricação.
Marca/Modelo: Ayoub

R$ 150,00 R$ 1.650,00

09 11 Peça

JGI – JUNTA GIBAULT DE FERRO 
FUNDIDO DÚCTIL, com anéis de borracha 
de seção transversal quadrada, luva central 
de 150 mm de comprimento mínimo, pressão 
nominal mínima 1,6 Mpa, para adaptação 
(transição) de tubo de PVC PBA DN: 125 
mm DE: 140 mm (5”) para tubo de Cimento 
Amianto (fibrocimento) DN: 125 mm DE: 
153 mm (diâmetro interno da junta 140 
mm x 153 mm). Norma: ABNT-NBR 14243.
1) Parafusos de cabeça sextavada e rosca 
total com porcas e arruelas. Para definir o 
seu comprimento, considerar a junta gibault 
montada (luva central + anéis de vedação de 
borracha + contraflanges + parafusos + porcas 
+ arruelas), devendo sobrar após a porca 20 
mm para cada parafuso.
2) A luva central e os contraflanges devem 
apresentar nas suas superfícies externas, 
de forma visível e indelével, no mínimo, as 
seguintes marcações: a) Nome ou marca 
de identificação do fabricante; b) Diâmetro 
nominal; c) Pressão nominal; d) Número 
desta norma; e) Ano de fabricação.
3) Serão aceitos materiais com, no máximo, 
24 meses de fabricação.
Marca/Modelo: Ayoub

R$ 150,00 R$ 1.650,00

10 23 Peça

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

R$ 170,00 R$ 3.910,00

Item Quant. Unid. Descrição Valor Unitário 
em R$

Valor Total em 
R$

11 11 Peça

JGI – JUNTA GIBAULT DE FERRO 
FUNDIDO DÚCTIL, com anéis de borracha 
de seção transversal quadrada, luva central 
de 150 mm de comprimento mínimo, pressão 
nominal mínima 1,6 Mpa, para adaptação 
(transição) de tubo de FºFº DN: 150 mm DE: 
170 mm (6”) para tubo de PVC PBA DN: 
150 mm DE: 160 mm (diâmetro interno da 
junta 170 mm x 160 mm). Norma: ABNT-
NBR 14243.
1) Parafusos de cabeça sextavada e rosca 
total com porcas e arruelas. Para definir o 
seu comprimento, considerar a junta gibault 
montada (luva central + anéis de vedação de 
borracha + contraflanges + parafusos + porcas 
+ arruelas), devendo sobrar após a porca 20 
mm para cada parafuso.
2) A luva central e os contraflanges devem 
apresentar nas suas superfícies externas, 
de forma visível e indelével, no mínimo, as 
seguintes marcações: a) Nome ou marca 
de identificação do fabricante; b) Diâmetro 
nominal; c) Pressão nominal; d) Número 
desta norma; e) Ano de fabricação.
3) Serão aceitos materiais com, no máximo, 
24 meses de fabricação.
Marca/Modelo: Ayoub

R$ 200,10 R$ 2.201,10

12 11 Peça

JGI – JUNTA GIBAULT DE FERRO 
FUNDIDO DÚCTIL, com anéis de borracha 
de seção transversal quadrada, luva central 
de 150 mm de comprimento mínimo, pressão 
nominal mínima 1,6 Mpa, para adaptação 
(transição) de tubo de FºFº DN: 150 mm DE: 
170 mm (6”) para tubo de Cimento Amianto 
(fibrocimento) DN: 150 mm DE: 182 mm 
(diâmetro interno da junta 170 mm x 182 
mm). Norma: ABNT-NBR 14243.
1) Parafusos de cabeça sextavada e rosca 
total com porcas e arruelas. Para definir o 
seu comprimento, considerar a junta gibault 
montada (luva central + anéis de vedação de 
borracha + contraflanges + parafusos + porcas 
+ arruelas), devendo sobrar após a porca 20 
mm para cada parafuso.
2) A luva central e os contraflanges devem 
apresentar nas suas superfícies externas, 
de forma visível e indelével, no mínimo, as 
seguintes marcações: a) Nome ou marca 
de identificação do fabricante; b) Diâmetro 
nominal; c) Pressão nominal; d) Número 
desta norma; e) Ano de fabricação.
3) Serão aceitos materiais com, no máximo, 
24 meses de fabricação.
Marca/Modelo: Ayoub

R$ 217,94 R$ 2.397,34

13 08 Peça

JGI – JUNTA GIBAULT DE FERRO 
FUNDIDO DÚCTIL, com anéis de borracha 
de seção transversal quadrada, luva central 
de 150 mm de comprimento mínimo, pressão 
nominal 1,6 Mpa, para adaptação (transição) 
de tubo de FºFº DN: 200 mm DE: 222 
mm (8”) para tubo de Cimento Amianto 
(fibrocimento) DN: 200 mm DE: 235 mm 
(diâmetro interno da junta 222 mm x 235 
mm). Norma: ABNT-NBR 14243.
1) Parafusos de cabeça sextavada e rosca 
total com porcas e arruelas. Para definir o 
seu comprimento, considerar a junta gibault 
montada (luva central + anéis de vedação de 
borracha + contraflanges + parafusos + porcas 
+ arruelas), devendo sobrar após a porca 20 
mm para cada parafuso.
2) A luva central e os contraflanges devem 
apresentar nas suas superfícies externas, 
de forma visível e indelével, no mínimo, as 
seguintes marcações: a) Nome ou marca 
de identificação do fabricante; b) Diâmetro 
nominal; c) Pressão nominal; d) Número 
desta norma; e) Ano de fabricação.
3) Serão aceitos materiais com, no máximo, 
24 meses de fabricação.
Marca/Modelo: Ayoub

R$ 331,80 R$ 2.654,40
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Item Quant. Unid. Descrição Valor Unitário 
em R$

Valor Total em 
R$

14 23 Peça

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

R$ 291,96 R$ 6.715,08

15 08 Peça

JGI – JUNTA GIBAULT DE FERRO 
FUNDIDO DÚCTIL, com anéis de 
borracha de seção transversal quadrada, 
luva central de 200 mm de comprimento 
mínimo, pressão nominal 1,6 Mpa, para 
adaptação (transição) de tubo de PEAD 
DE: 250 mm (10”) para tubo de FºFº ou 
PVC (DEFOFO) DN: 200 mm DE: 222 
mm (diâmetro interno da junta 250 
mm x 222 mm). Norma: ABNT-NBR 
14243.
1) Parafusos de cabeça sextavada e rosca 
total com porcas e arruelas. Para definir 
o seu comprimento, considerar a junta 
gibault montada (luva central + anéis de 
vedação de borracha + contraflanges + 
parafusos + porcas + arruelas), devendo 
sobrar após a porca 20 mm para cada 
parafuso.
2) A luva central e os contraflanges 
devem apresentar nas suas superfícies 
externas, de forma visível e indelével, 
no mínimo, as seguintes marcações: 
a) Nome ou marca de identificação 
do fabricante; b) Diâmetro nominal; 
c) Pressão nominal; d) Número desta 
norma; e) Ano de fabricação.
3) Serão aceitos materiais com, no 
máximo, 24 meses de fabricação.
Marca/Modelo: Ayoub

R$ 381,15 R$ 3.049,20

16 23 Peça

JGI – JUNTA GIBAULT DE FERRO 
FUNDIDO DÚCTIL, com anéis de 
borracha de seção transversal quadrada, 
luva central de 200 mm de comprimento 
mínimo, pressão nominal 1,6 Mpa, 
contínua, para tubo de FºFº DN: 250 
mm DE: 274 mm(10”) (diâmetro 
interno da junta 274 mm). Norma: 
ABNT-NBR 14243.
1) Parafusos de cabeça sextavada e rosca 
total com porcas e arruelas. Para definir 
o seu comprimento, considerar a junta 
gibault montada (luva central + anéis de 
vedação de borracha + contraflanges + 
parafusos + porcas + arruelas), devendo 
sobrar após a porca 20 mm para cada 
parafuso.
2) A luva central e os contraflanges 
devem apresentar nas suas superfícies 
externas, de forma visível e indelével, 
no mínimo, as seguintes marcações: 
a) Nome ou marca de identificação 
do fabricante; b) Diâmetro nominal; 
c) Pressão nominal; d) Número desta 
norma; e) Ano de fabricação.
3) Serão aceitos materiais com, no 
máximo, 24 meses de fabricação.
Marca/Modelo: Ayoub

R$ 455,36 R$ 10.473,28

Item Quant. Unid. Descrição Valor Unitário 
em R$

Valor Total em 
R$

17 23 Peça

JGI – JUNTA GIBAULT DE FERRO 
FUNDIDO DÚCTIL, com anéis de borracha 
de seção transversal quadrada, luva central 
de 200 mm de comprimento mínimo, pressão 
nominal 1,6 Mpa, (contínua), para tubo de 
FºFº DN: 300 mm DE: 326 (12”) (diâmetro 
interno da junta 326 mm). Norma: ABNT-
NBR 14243.
1) Parafusos de cabeça sextavada e rosca 
total com porcas e arruelas. Para definir o 
seu comprimento, considerar a junta gibault 
montada (luva central + anéis de vedação de 
borracha + contraflanges + parafusos + porcas 
+ arruelas), devendo sobrar após a porca 20 
mm para cada parafuso.
2) A luva central e os contraflanges devem 
apresentar nas suas superfícies externas, 
de forma visível e indelével, no mínimo, as 
seguintes marcações: a) Nome ou marca 
de identificação do fabricante; b) Diâmetro 
nominal; c) Pressão nominal; d) Número 
desta norma; e) Ano de fabricação.
3) Serão aceitos materiais com, no máximo, 
24 meses de fabricação.
Marca/Modelo: Ayoub

R$ 506,08 R$ 11.639,84

18 15 Peça

JGI – JUNTA GIBAULT DE FERRO 
FUNDIDO DÚCTIL, com anéis de borracha 
de seção transversal quadrada, luva central 
de 200 mm de comprimento mínimo, pressão 
nominal 1,6 Mpa, para adaptação (transição) 
de tubo de FºFº DN: 300 mm DE: 325 
mm (12”) para tubo de Cimento Amianto 
(fibrocimento) DN: 300 mm DE: 362 mm 
(diâmetro interno da junta 325 mm x 362 
mm). Norma: ABNT-NBR 14243.
1) Parafusos de cabeça sextavada e rosca 
total com porcas e arruelas. Para definir o 
seu comprimento, considerar a junta gibault 
montada (luva central + anéis de vedação de 
borracha + contraflanges + parafusos + porcas 
+ arruelas), devendo sobrar após a porca 20 
mm para cada parafuso.
2) A luva central e os contraflanges devem 
apresentar nas suas superfícies externas, 
de forma visível e indelével, no mínimo, as 
seguintes marcações: a) Nome ou marca 
de identificação do fabricante; b) Diâmetro 
nominal; c) Pressão nominal; d) Número 
desta norma; e) Ano de fabricação.
3) Serão aceitos materiais com, no máximo, 
24 meses de fabricação.
Marca/Modelo: Ayoub

R$ 627,99 R$ 9.419,85

19 15 Peça

JGI – JUNTA GIBAULT DE FERRO 
FUNDIDO DÚCTIL, com anéis de borracha 
de seção transversal quadrada, luva central 
de 200 mm de comprimento mínimo, pressão 
nominal 1,6 Mpa, para adaptação (transição) 
de tubo de FºFº DN: 300 mm DE: 326 
mm (12”) para tubo de Cimento Amianto 
(fibrocimento) DN: 300 mm DE: 372 mm 
(diâmetro interno da junta 326 mm x 372 
mm). Norma: ABNT-NBR 14243.
1) Parafusos de cabeça sextavada e rosca 
total com porcas e arruelas. Para definir o 
seu comprimento, considerar a junta gibault 
montada (luva central + anéis de vedação de 
borracha + contraflanges + parafusos + porcas 
+ arruelas), devendo sobrar após a porca 20 
mm para cada parafuso.
2) A luva central e os contraflanges devem 
apresentar nas suas superfícies externas, 
de forma visível e indelével, no mínimo, as 
seguintes marcações: a) Nome ou marca 
de identificação do fabricante; b) Diâmetro 
nominal; c) Pressão nominal; d) Número 
desta norma; e) Ano de fabricação.
3) Serão aceitos materiais com, no máximo, 
24 meses de fabricação.
Marca/Modelo: Ayoub

R$ 651,31 R$ 9.769,65
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Item Quant. Unid. Descrição Valor Unitário 
em R$

Valor Total em 
R$

20 15 Peça

JGI – JUNTA GIBAULT DE FERRO 
FUNDIDO DÚCTIL, com anéis de borracha 
de seção transversal quadrada, luva central 
de 200 mm de comprimento mínimo, pressão 
nominal 1,6 Mpa, para adaptação (transição) 
de tubo de FºFº DN: 350 mm DE: 378 
mm (14”) para tubo de Cimento Amianto 
(fibrocimento) DN: 350 mm DE: 395 mm 
(diâmetro interno da junta 378 mm x 395 
mm). Norma: ABNT-NBR 14243.
1) Parafusos de cabeça sextavada e rosca 
total com porcas e arruelas. Para definir o 
seu comprimento, considerar a junta gibault 
montada (luva central + anéis de vedação de 
borracha + contraflanges + parafusos + porcas 
+ arruelas), devendo sobrar após a porca 20 
mm para cada parafuso.
2) A luva central e os contraflanges devem 
apresentar nas suas superfícies externas, 
de forma visível e indelével, no mínimo, as 
seguintes marcações: a) Nome ou marca 
de identificação do fabricante; b) Diâmetro 
nominal; c) Pressão nominal; d) Número 
desta norma; e) Ano de fabricação.
3) Serão aceitos materiais com, no máximo, 
24 meses de fabricação.
Marca/Modelo: Ayoub

R$ 860,00 R$ 12.900,00

21 15 Peça

JGI – JUNTA GIBAULT DE FERRO 
FUNDIDO DÚCTIL, com anéis de borracha 
de seção transversal quadrada, luva central 
de 200 mm de comprimento mínimo, pressão 
nominal 1,6 Mpa, para adaptação (transição) 
de tubo de FºFº DN: 350 mm DE: 378 
mm (14”) para tubo de Cimento Amianto 
(fibrocimento) DN: 350 mm DE: 400 mm 
(diâmetro interno da junta 378 mm x 395 
mm). Norma: ABNT-NBR 14243.
1) Parafusos de cabeça sextavada e rosca 
total com porcas e arruelas. Para definir o 
seu comprimento, considerar a junta gibault 
montada (luva central + anéis de vedação de 
borracha + contraflanges + parafusos + porcas 
+ arruelas), devendo sobrar após a porca 20 
mm para cada parafuso.
2) A luva central e os contraflanges devem 
apresentar nas suas superfícies externas, 
de forma visível e indelével, no mínimo, as 
seguintes marcações: a) Nome ou marca 
de identificação do fabricante; b) Diâmetro 
nominal; c) Pressão nominal; d) Número 
desta norma; e) Ano de fabricação.
3) Serão aceitos materiais com, no máximo, 
24 meses de fabricação.
Marca/Modelo: Ayoub

R$ 895,00 R$ 13.425,00

22 15 Peça

JGI – JUNTA GIBAULT DE FERRO 
FUNDIDO DÚCTIL, com anéis de borracha 
de seção transversal quadrada, luva central 
de 200 mm de comprimento mínimo, pressão 
nominal 1,6 Mpa, para adaptação (transição) 
de tubo de FºFº DN: 350 mm DE: 385 
mm (14”) para tubo de Cimento Amianto 
(fibrocimento) DN: 350 mm DE: 425 mm 
(diâmetro interno da junta 385 mm x 425 
mm). Norma: ABNT-NBR 14243.
1) Parafusos de cabeça sextavada e rosca 
total com porcas e arruelas. Para definir o 
seu comprimento, considerar a junta gibault 
montada (luva central + anéis de vedação de 
borracha + contraflanges + parafusos + porcas 
+ arruelas), devendo sobrar após a porca 20 
mm para cada parafuso.
2) A luva central e os contraflanges devem 
apresentar nas suas superfícies externas, 
de forma visível e indelével, no mínimo, as 
seguintes marcações: a) Nome ou marca 
de identificação do fabricante; b) Diâmetro 
nominal; c) Pressão nominal; d) Número 
desta norma; e) Ano de fabricação.
3) Serão aceitos materiais com, no máximo, 
24 meses de fabricação.
Marca/Modelo: Ayoub

R$ 1.113,92 R$ 16.708,80

1-ª Classificada: Nhanderio Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli ME
Valor Total do Lote: R$ 114.758,54

Cota Reservada:
Lote nº 02 - Itens nº 01 ao 22:

Item Quant. Unid. Descrição Valor Unitário 
em R$

Valor Total em 
R$

01 02 Peça

JGI – JUNTA GIBAULT DE FERRO 
FUNDIDO DÚCTIL, com anéis de borracha 
de seção transversal quadrada, luva central 
de 120 mm de comprimento mínimo, pressão 
nominal mínima 1,6 Mpa, (contínua), para 
tubo de FºFº DN: 80 mm DE: 98 mm (3”) 
(diâmetro interno da junta 98 mm). Norma: 
ABNT – NBR 14243.
1) Parafusos de cabeça sextavada e rosca 
total com porcas e arruelas. Para definir o 
seu comprimento, considerar a junta gibault 
montada (luva central + anéis de vedação de 
borracha + contraflanges + parafusos + porcas 
+ arruelas), devendo sobrar após a porca 20 
mm para cada parafuso.
2) A luva central e os contraflanges devem 
apresentar nas suas superfícies externas, 
de forma visível e indelével, no mínimo, as 
seguintes marcações: a) Nome ou marca 
de identificação do fabricante; b) Diâmetro 
nominal; c) Pressão nominal; d) Número 
desta norma; e) Ano de fabricação.
3) Serão aceitos materiais com, no máximo, 
24 meses de fabricação.
Marca/Modelo: Ayoub

R$ 80,00 R$ 160,00

02 02 Peça

JGI – JUNTA GIBAULT DE FERRO 
FUNDIDO DÚCTIL, com anéis de borracha 
de seção transversal quadrada, luva central 
de 120 mm de comprimento mínimo, pressão 
nominal mínima 1,6 Mpa, para adaptação 
(transição) de tubo de FºFº DN: 75 mm DE: 
98 mm (3”) para tubo de PVC PBA DN: 75 
mm DE: 85 mm (diâmetro interno da junta 
98 mm x 85 mm). Norma: ABNT – NBR 
14243.
1) Parafusos de cabeça sextavada e rosca 
total com porcas e arruelas. Para definir o 
seu comprimento, considerar a junta gibault 
montada (luva central + anéis de vedação de 
borracha + contraflanges + parafusos + porcas 
+ arruelas), devendo sobrar após a porca 20 
mm para cada parafuso.
2) A luva central e os contraflanges devem 
apresentar nas suas superfícies externas, 
de forma visível e indelével, no mínimo, as 
seguintes marcações: a) Nome ou marca 
de identificação do fabricante; b) Diâmetro 
nominal; c) Pressão nominal; d) Número 
desta norma; e) Ano de fabricação.
3) Serão aceitos materiais com, no máximo, 
24 meses de fabricação.
Marca/Modelo: Ayoub

R$ 90,00 R$ 180,00

03 02 Peça

JGI – JUNTA GIBAULT DE FERRO 
FUNDIDO DÚCTIL, com anéis de borracha 
de seção transversal quadrada, luva central 
de 120 mm de comprimento mínimo, pressão 
nominal mínima 1,6 Mpa, (contínua), para 
tubo de FºFº DN: 100 mm DE: 118 mm 
(4”) (diâmetro interno da junta 118 mm). 
Norma: ABNT – NBR 14243.
1) Parafusos de cabeça sextavada e rosca 
total com porcas e arruelas. Para definir o 
seu comprimento, considerar a junta gibault 
montada (luva central + anéis de vedação de 
borracha + contraflanges + parafusos + porcas 
+ arruelas), devendo sobrar após a porca 20 
mm para cada parafuso.
2) A luva central e os contraflanges devem 
apresentar nas suas superfícies externas, 
de forma visível e indelével, no mínimo, as 
seguintes marcações: a) Nome ou marca 
de identificação do fabricante; b) Diâmetro 
nominal; c) Pressão nominal; d) Número 
desta norma; e) Ano de fabricação.
3) Serão aceitos materiais com, no máximo, 
24 meses de fabricação.
Marca/Modelo: Ayoub

R$ 100,00 R$ 200,00
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Item Quant. Unid. Descrição Valor Unitário 
em R$

Valor Total em 
R$

04 03 Peça

JGI – JUNTA GIBAULT DE FERRO 
FUNDIDO DÚCTIL, com anéis de borracha 
de seção transversal quadrada, luva central 
de 120 mm de comprimento mínimo, pressão 
nominal mínima 1,6 Mpa, (contínua), para 
tubo de PVC rígido tipo PBA (JEI) classe 15 
DN: 100 mm DE: 110 mm (4”) (diâmetro 
interno da junta 110 mm). Norma: ABNT – 
NBR 14243.
1) Parafusos de cabeça sextavada e rosca 
total com porcas e arruelas. Para definir o 
seu comprimento, considerar a junta gibault 
montada (luva central + anéis de vedação de 
borracha + contraflanges + parafusos + porcas 
+ arruelas), devendo sobrar após a porca 20 
mm para cada parafuso.
2) A luva central e os contraflanges devem 
apresentar nas suas superfícies externas, 
de forma visível e indelével, no mínimo, as 
seguintes marcações: a) Nome ou marca 
de identificação do fabricante; b) Diâmetro 
nominal; c) Pressão nominal; d) Número 
desta norma; e) Ano de fabricação.
3) Serão aceitos materiais com, no máximo, 
24 meses de fabricação.
Marca/Modelo: Ayoub

R$ 110,00 R$ 330,00

05 05 Peça

JGI – JUNTA GIBAULT DE FERRO 
FUNDIDO DÚCTIL, com anéis de borracha 
de seção transversal quadrada, luva central 
de 120 mm de comprimento mínimo, pressão 
nominal mínima 1,6 Mpa, para adaptação 
(transição) de tubo de FºFº DN: 100 mm 
DE: 118 mm (4”) para tubo de PVC PBA DN: 
100 mm DE 110 mm (diâmetro interno da 
junta 118 mm x 110 mm). Norma: ABNT-
NBR 14243.
1) Parafusos de cabeça sextavada e rosca 
total com porcas e arruelas. Para definir o 
seu comprimento, considerar a junta gibault 
montada (luva central + anéis de vedação de 
borracha + contraflanges + parafusos + porcas 
+ arruelas), devendo sobrar após a porca 20 
mm para cada parafuso.
2) A luva central e os contraflanges devem 
apresentar nas suas superfícies externas, 
de forma visível e indelével, no mínimo, as 
seguintes marcações: a) Nome ou marca 
de identificação do fabricante; b) Diâmetro 
nominal; c) Pressão nominal; d) Número 
desta norma; e) Ano de fabricação.
3) Serão aceitos materiais com, no máximo, 
24 meses de fabricação.
Marca/Modelo: Ayoub

R$ 100,00 R$ 500,00

06 02 Peça

JGI – JUNTA GIBAULT DE FERRO 
FUNDIDO DÚCTIL, com anéis de borracha 
de seção transversal quadrada, luva central 
de 120 mm de comprimento mínimo, pressão 
nominal mínima 1,6 Mpa, para adaptação 
(transição) de tubo de FºFº DN: 100 mm DE: 
118 mm (4”) para tubo de Cimento Amianto 
(fibrocimento) DN: 100 mm DE: 122 mm 
(diâmetro interno da junta 118 mm x 122 
mm). Norma: ABNT-NBR 14243.
1) Parafusos de cabeça sextavada e rosca 
total com porcas e arruelas. Para definir o 
seu comprimento, considerar a junta gibault 
montada (luva central + anéis de vedação de 
borracha + contraflanges + parafusos + porcas 
+ arruelas), devendo sobrar após a porca 20 
mm para cada parafuso.
2) A luva central e os contraflanges devem 
apresentar nas suas superfícies externas, 
de forma visível e indelével, no mínimo, as 
seguintes marcações: a) Nome ou marca 
de identificação do fabricante; b) Diâmetro 
nominal; c) Pressão nominal; d) Número 
desta norma; e) Ano de fabricação.
3) Serão aceitos materiais com, no máximo, 
24 meses de fabricação.
Marca/Modelo: Ayoub

R$ 100,00 R$ 200,00

Item Quant. Unid. Descrição Valor Unitário 
em R$

Valor Total em 
R$

07 01 Peça

JGI – JUNTA GIBAULT DE FERRO 
FUNDIDO DÚCTIL, com anéis de borracha 
de seção transversal quadrada, luva central 
de 150 mm de comprimento mínimo, pressão 
nominal mínima 1,6 Mpa, (contínua), para 
tubo de FºFº DN: 125 mm DE: 135 mm 
(5”) (diâmetro interno da junta 135 mm). 
Norma: ABNT-NBR 14243.
1) Parafusos de cabeça sextavada e rosca 
total com porcas e arruelas. Para definir o 
seu comprimento, considerar a junta gibault 
montada (luva central + anéis de vedação de 
borracha + contraflanges + parafusos + porcas 
+ arruelas), devendo sobrar após a porca 20 
mm para cada parafuso.
2) A luva central e os contraflanges devem 
apresentar nas suas superfícies externas, 
de forma visível e indelével, no mínimo, as 
seguintes marcações: a) Nome ou marca 
de identificação do fabricante; b) Diâmetro 
nominal; c) Pressão nominal; d) Número 
desta norma; e) Ano de fabricação.
3) Serão aceitos materiais com, no máximo, 
24 meses de fabricação.
Marca/Modelo: Ayoub

R$ 105,00 R$ 105,00

08 03 Peça

JGI – JUNTA GIBAULT DE FERRO 
FUNDIDO DÚCTIL, com anéis de borracha 
de seção transversal quadrada, luva central 
de 150 mm de comprimento mínimo, pressão 
nominal 1,6 Mpa, (contínua), tubo de PVC 
rígido tipo PBA (JEI) classe 15 DN: 140 
mm DE: 160 mm (6”) (diâmetro interno da 
junta 160 mm). Norma: ABNT-NBR 14243.
1) Parafusos de cabeça sextavada e rosca 
total com porcas e arruelas. Para definir o 
seu comprimento, considerar a junta gibault 
montada (luva central + anéis de vedação de 
borracha + contraflanges + parafusos + porcas 
+ arruelas), devendo sobrar após a porca 20 
mm para cada parafuso.
2) A luva central e os contraflanges devem 
apresentar nas suas superfícies externas, 
de forma visível e indelével, no mínimo, as 
seguintes marcações: a) Nome ou marca 
de identificação do fabricante; b) Diâmetro 
nominal; c) Pressão nominal; d) Número 
desta norma; e) Ano de fabricação.
3) Serão aceitos materiais com, no máximo, 
24 meses de fabricação.
Marca/Modelo: Ayoub

R$ 150,00 R$ 450,00

09 03 Peça

JGI – JUNTA GIBAULT DE FERRO 
FUNDIDO DÚCTIL, com anéis de borracha 
de seção transversal quadrada, luva central 
de 150 mm de comprimento mínimo, pressão 
nominal mínima 1,6 Mpa, para adaptação 
(transição) de tubo de PVC PBA DN: 125 
mm DE: 140 mm (5”) para tubo de Cimento 
Amianto (fibrocimento) DN: 125 mm DE: 
153 mm (diâmetro interno da junta 140 
mm x 153 mm). Norma: ABNT-NBR 14243.
1) Parafusos de cabeça sextavada e rosca 
total com porcas e arruelas. Para definir o 
seu comprimento, considerar a junta gibault 
montada (luva central + anéis de vedação de 
borracha + contraflanges + parafusos + porcas 
+ arruelas), devendo sobrar após a porca 20 
mm para cada parafuso.
2) A luva central e os contraflanges devem 
apresentar nas suas superfícies externas, 
de forma visível e indelével, no mínimo, as 
seguintes marcações: a) Nome ou marca 
de identificação do fabricante; b) Diâmetro 
nominal; c) Pressão nominal; d) Número 
desta norma; e) Ano de fabricação.
3) Serão aceitos materiais com, no máximo, 
24 meses de fabricação.
Marca/Modelo: Ayoub

R$ 150,00 R$ 450,00



59DIÁRIO OFICIAL DE BAURU SÁBADO, 18 DE AGOSTO DE 2.018

Item Quant. Unid. Descrição Valor Unitário 
em R$

Valor Total em 
R$

10 07 Peça

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

R$ 170,00 R$ 1.190,00

11 03 Peça

JGI – JUNTA GIBAULT DE FERRO 
FUNDIDO DÚCTIL, com anéis de borracha 
de seção transversal quadrada, luva central 
de 150 mm de comprimento mínimo, pressão 
nominal mínima 1,6 Mpa, para adaptação 
(transição) de tubo de FºFº DN: 150 mm DE: 
170 mm (6”) para tubo de PVC PBA DN: 
150 mm DE: 160 mm (diâmetro interno da 
junta 170 mm x 160 mm). Norma: ABNT-
NBR 14243.
1) Parafusos de cabeça sextavada e rosca 
total com porcas e arruelas. Para definir o 
seu comprimento, considerar a junta gibault 
montada (luva central + anéis de vedação de 
borracha + contraflanges + parafusos + porcas 
+ arruelas), devendo sobrar após a porca 20 
mm para cada parafuso.
2) A luva central e os contraflanges devem 
apresentar nas suas superfícies externas, 
de forma visível e indelével, no mínimo, as 
seguintes marcações: a) Nome ou marca 
de identificação do fabricante; b) Diâmetro 
nominal; c) Pressão nominal; d) Número 
desta norma; e) Ano de fabricação.
3) Serão aceitos materiais com, no máximo, 
24 meses de fabricação.
Marca/Modelo: Ayoub

R$ 200,10 R$ 600,30

12 03 Peça

JGI – JUNTA GIBAULT DE FERRO 
FUNDIDO DÚCTIL, com anéis de borracha 
de seção transversal quadrada, luva central 
de 150 mm de comprimento mínimo, pressão 
nominal mínima 1,6 Mpa, para adaptação 
(transição) de tubo de FºFº DN: 150 mm DE: 
170 mm (6”) para tubo de Cimento Amianto 
(fibrocimento) DN: 150 mm DE: 182 mm 
(diâmetro interno da junta 170 mm x 182 
mm). Norma: ABNT-NBR 14243.
1) Parafusos de cabeça sextavada e rosca 
total com porcas e arruelas. Para definir o 
seu comprimento, considerar a junta gibault 
montada (luva central + anéis de vedação de 
borracha + contraflanges + parafusos + porcas 
+ arruelas), devendo sobrar após a porca 20 
mm para cada parafuso.
2) A luva central e os contraflanges devem 
apresentar nas suas superfícies externas, 
de forma visível e indelével, no mínimo, as 
seguintes marcações: a) Nome ou marca 
de identificação do fabricante; b) Diâmetro 
nominal; c) Pressão nominal; d) Número 
desta norma; e) Ano de fabricação.
3) Serão aceitos materiais com, no máximo, 
24 meses de fabricação.
Marca/Modelo: Ayoub

R$ 217,94 R$ 653,82

Item Quant. Unid. Descrição Valor Unitário 
em R$

Valor Total em 
R$

13 02 Peça

JGI – JUNTA GIBAULT DE FERRO 
FUNDIDO DÚCTIL, com anéis de borracha 
de seção transversal quadrada, luva central 
de 150 mm de comprimento mínimo, pressão 
nominal 1,6 Mpa, para adaptação (transição) 
de tubo de FºFº DN: 200 mm DE: 222 
mm (8”) para tubo de Cimento Amianto 
(fibrocimento) DN: 200 mm DE: 235 mm 
(diâmetro interno da junta 222 mm x 235 
mm). Norma: ABNT-NBR 14243.
1) Parafusos de cabeça sextavada e rosca 
total com porcas e arruelas. Para definir o 
seu comprimento, considerar a junta gibault 
montada (luva central + anéis de vedação de 
borracha + contraflanges + parafusos + porcas 
+ arruelas), devendo sobrar após a porca 20 
mm para cada parafuso.
2) A luva central e os contraflanges devem 
apresentar nas suas superfícies externas, 
de forma visível e indelével, no mínimo, as 
seguintes marcações: a) Nome ou marca 
de identificação do fabricante; b) Diâmetro 
nominal; c) Pressão nominal; d) Número 
desta norma; e) Ano de fabricação.
3) Serão aceitos materiais com, no máximo, 
24 meses de fabricação.
Marca/Modelo: Ayoub

R$ 331,80 R$ 663,60

14 07 Peça

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

R$ 291,96 R$ 2.043,72

15 02 Peça

JGI – JUNTA GIBAULT DE FERRO 
FUNDIDO DÚCTIL, com anéis de borracha 
de seção transversal quadrada, luva central 
de 200 mm de comprimento mínimo, pressão 
nominal 1,6 Mpa, para adaptação (transição) 
de tubo de PEAD DE: 250 mm (10”) para 
tubo de FºFº ou PVC (DEFOFO) DN: 200 
mm DE: 222 mm (diâmetro interno da 
junta 250 mm x 222 mm). Norma: ABNT-
NBR 14243.
1) Parafusos de cabeça sextavada e rosca 
total com porcas e arruelas. Para definir o 
seu comprimento, considerar a junta gibault 
montada (luva central + anéis de vedação de 
borracha + contraflanges + parafusos + porcas 
+ arruelas), devendo sobrar após a porca 20 
mm para cada parafuso.
2) A luva central e os contraflanges devem 
apresentar nas suas superfícies externas, 
de forma visível e indelével, no mínimo, as 
seguintes marcações: a) Nome ou marca 
de identificação do fabricante; b) Diâmetro 
nominal; c) Pressão nominal; d) Número 
desta norma; e) Ano de fabricação.
3) Serão aceitos materiais com, no máximo, 
24 meses de fabricação.
Marca/Modelo: Ayoub

R$ 381,15 R$ 762,30
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Item Quant. Unid. Descrição Valor Unitário 
em R$

Valor Total em 
R$

16 07 Peça

JGI – JUNTA GIBAULT DE FERRO 
FUNDIDO DÚCTIL, com anéis de 
borracha de seção transversal quadrada, 
luva central de 200 mm de comprimento 
mínimo, pressão nominal 1,6 Mpa, 
contínua, para tubo de FºFº DN: 250 
mm DE: 274 mm(10”) (diâmetro 
interno da junta 274 mm). Norma: 
ABNT-NBR 14243.
1) Parafusos de cabeça sextavada e rosca 
total com porcas e arruelas. Para definir 
o seu comprimento, considerar a junta 
gibault montada (luva central + anéis de 
vedação de borracha + contraflanges + 
parafusos + porcas + arruelas), devendo 
sobrar após a porca 20 mm para cada 
parafuso.
2) A luva central e os contraflanges 
devem apresentar nas suas superfícies 
externas, de forma visível e indelével, 
no mínimo, as seguintes marcações: 
a) Nome ou marca de identificação 
do fabricante; b) Diâmetro nominal; 
c) Pressão nominal; d) Número desta 
norma; e) Ano de fabricação.
3) Serão aceitos materiais com, no 
máximo, 24 meses de fabricação.
Marca/Modelo: Ayoub

R$ 455,36 R$ 3.187,52

17 07 Peça

JGI – JUNTA GIBAULT DE FERRO 
FUNDIDO DÚCTIL, com anéis de 
borracha de seção transversal quadrada, 
luva central de 200 mm de comprimento 
mínimo, pressão nominal 1,6 Mpa, 
(contínua), para tubo de FºFº DN: 300 
mm DE: 326 (12”) (diâmetro interno 
da junta 326 mm). Norma: ABNT-
NBR 14243.
1) Parafusos de cabeça sextavada e rosca 
total com porcas e arruelas. Para definir 
o seu comprimento, considerar a junta 
gibault montada (luva central + anéis de 
vedação de borracha + contraflanges + 
parafusos + porcas + arruelas), devendo 
sobrar após a porca 20 mm para cada 
parafuso.
2) A luva central e os contraflanges 
devem apresentar nas suas superfícies 
externas, de forma visível e indelével, 
no mínimo, as seguintes marcações: 
a) Nome ou marca de identificação 
do fabricante; b) Diâmetro nominal; 
c) Pressão nominal; d) Número desta 
norma; e) Ano de fabricação.
3) Serão aceitos materiais com, no 
máximo, 24 meses de fabricação.
Marca/Modelo: Ayoub

R$ 506,08 R$ 3.542,56

18 05 Peça

JGI – JUNTA GIBAULT DE FERRO 
FUNDIDO DÚCTIL, com anéis de 
borracha de seção transversal quadrada, 
luva central de 200 mm de comprimento 
mínimo, pressão nominal 1,6 Mpa, 
para adaptação (transição) de tubo 
de FºFº DN: 300 mm DE: 325 mm 
(12”) para tubo de Cimento Amianto 
(fibrocimento) DN: 300 mm DE: 362 
mm (diâmetro interno da junta 325 
mm x 362 mm). Norma: ABNT-NBR 
14243.
1) Parafusos de cabeça sextavada e rosca 
total com porcas e arruelas. Para definir 
o seu comprimento, considerar a junta 
gibault montada (luva central + anéis de 
vedação de borracha + contraflanges + 
parafusos + porcas + arruelas), devendo 
sobrar após a porca 20 mm para cada 
parafuso.
2) A luva central e os contraflanges 
devem apresentar nas suas superfícies 
externas, de forma visível e indelével, 
no mínimo, as seguintes marcações: 
a) Nome ou marca de identificação 
do fabricante; b) Diâmetro nominal; 
c) Pressão nominal; d) Número desta 
norma; e) Ano de fabricação.
3) Serão aceitos materiais com, no 
máximo, 24 meses de fabricação.
Marca/Modelo: Ayoub

R$ 627,99 R$ 3.139,95

Item Quant. Unid. Descrição Valor Unitário 
em R$

Valor Total em 
R$

19 05 Peça

JGI – JUNTA GIBAULT DE FERRO 
FUNDIDO DÚCTIL, com anéis de borracha 
de seção transversal quadrada, luva central 
de 200 mm de comprimento mínimo, pressão 
nominal 1,6 Mpa, para adaptação (transição) 
de tubo de FºFº DN: 300 mm DE: 326 
mm (12”) para tubo de Cimento Amianto 
(fibrocimento) DN: 300 mm DE: 372 mm 
(diâmetro interno da junta 326 mm x 372 
mm). Norma: ABNT-NBR 14243.
1) Parafusos de cabeça sextavada e rosca 
total com porcas e arruelas. Para definir o 
seu comprimento, considerar a junta gibault 
montada (luva central + anéis de vedação de 
borracha + contraflanges + parafusos + porcas 
+ arruelas), devendo sobrar após a porca 20 
mm para cada parafuso.
2) A luva central e os contraflanges devem 
apresentar nas suas superfícies externas, 
de forma visível e indelével, no mínimo, as 
seguintes marcações: a) Nome ou marca 
de identificação do fabricante; b) Diâmetro 
nominal; c) Pressão nominal; d) Número 
desta norma; e) Ano de fabricação.
3) Serão aceitos materiais com, no máximo, 
24 meses de fabricação.
Marca/Modelo: Ayoub

R$ 651,31 R$ 3.256,55

20 05 Peça

JGI – JUNTA GIBAULT DE FERRO 
FUNDIDO DÚCTIL, com anéis de borracha 
de seção transversal quadrada, luva central 
de 200 mm de comprimento mínimo, pressão 
nominal 1,6 Mpa, para adaptação (transição) 
de tubo de FºFº DN: 350 mm DE: 378 
mm (14”) para tubo de Cimento Amianto 
(fibrocimento) DN: 350 mm DE: 395 mm 
(diâmetro interno da junta 378 mm x 395 
mm). Norma: ABNT-NBR 14243.
1) Parafusos de cabeça sextavada e rosca 
total com porcas e arruelas. Para definir o 
seu comprimento, considerar a junta gibault 
montada (luva central + anéis de vedação de 
borracha + contraflanges + parafusos + porcas 
+ arruelas), devendo sobrar após a porca 20 
mm para cada parafuso.
2) A luva central e os contraflanges devem 
apresentar nas suas superfícies externas, 
de forma visível e indelével, no mínimo, as 
seguintes marcações: a) Nome ou marca 
de identificação do fabricante; b) Diâmetro 
nominal; c) Pressão nominal; d) Número 
desta norma; e) Ano de fabricação.
3) Serão aceitos materiais com, no máximo, 
24 meses de fabricação.
Marca/Modelo: Ayoub

R$ 860,00 R$ 4.300,00

21 05 Peça

JGI – JUNTA GIBAULT DE FERRO 
FUNDIDO DÚCTIL, com anéis de borracha 
de seção transversal quadrada, luva central 
de 200 mm de comprimento mínimo, pressão 
nominal 1,6 Mpa, para adaptação (transição) 
de tubo de FºFº DN: 350 mm DE: 378 
mm (14”) para tubo de Cimento Amianto 
(fibrocimento) DN: 350 mm DE: 400 mm 
(diâmetro interno da junta 378 mm x 395 
mm). Norma: ABNT-NBR 14243.
1) Parafusos de cabeça sextavada e rosca 
total com porcas e arruelas. Para definir o 
seu comprimento, considerar a junta gibault 
montada (luva central + anéis de vedação de 
borracha + contraflanges + parafusos + porcas 
+ arruelas), devendo sobrar após a porca 20 
mm para cada parafuso.
2) A luva central e os contraflanges devem 
apresentar nas suas superfícies externas, 
de forma visível e indelével, no mínimo, as 
seguintes marcações: a) Nome ou marca 
de identificação do fabricante; b) Diâmetro 
nominal; c) Pressão nominal; d) Número 
desta norma; e) Ano de fabricação.
3) Serão aceitos materiais com, no máximo, 
24 meses de fabricação.
Marca/Modelo: Ayoub

R$ 895,00 R$ 4.475,00
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Item Quant. Unid. Descrição Valor Unitário 
em R$

Valor Total em 
R$

22 05 Peça

JGI – JUNTA GIBAULT DE FERRO 
FUNDIDO DÚCTIL, com anéis de 
borracha de seção transversal quadrada, 
luva central de 200 mm de comprimento 
mínimo, pressão nominal 1,6 Mpa, 
para adaptação (transição) de tubo 
de FºFº DN: 350 mm DE: 385 mm 
(14”) para tubo de Cimento Amianto 
(fibrocimento) DN: 350 mm DE: 425 
mm (diâmetro interno da junta 385 
mm x 425 mm). Norma: ABNT-NBR 
14243.
1) Parafusos de cabeça sextavada e rosca 
total com porcas e arruelas. Para definir 
o seu comprimento, considerar a junta 
gibault montada (luva central + anéis de 
vedação de borracha + contraflanges + 
parafusos + porcas + arruelas), devendo 
sobrar após a porca 20 mm para cada 
parafuso.
2) A luva central e os contraflanges 
devem apresentar nas suas superfícies 
externas, de forma visível e indelével, 
no mínimo, as seguintes marcações: 
a) Nome ou marca de identificação 
do fabricante; b) Diâmetro nominal; 
c) Pressão nominal; d) Número desta 
norma; e) Ano de fabricação.
3) Serão aceitos materiais com, no 
máximo, 24 meses de fabricação.
Marca/Modelo: Ayoub

R$ 1.113,92 R$ 5.569,60

1-ª Classificada: Nhanderio Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli ME
Valor Total do Lote: R$ 35.959,92

Processo Administrativo nº 5.701/2016 - DAE
Pregão Eletrônico nº 108/2018 - DAE
Objeto: Aquisição de peças para manutenção de roçadeiras compatíveis com a marca STIHL, modelo 
FS220, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital.
Notificamos aos interessados no certame epigrafado que o julgamento e classificação havido foi 
devidamente homologado pelo Presidente do Conselho Administrativo do DAE em 16/08/2018 e seu 
objeto adjudicado conforme segue:
Lote nº 01 – Gama Comércio de Máquinas, Ferragens e Ferramentas Ltda. EPP
Valor Total: R$ 7.267,00

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL
Lei Municipal nº 6.366, de 17 de junho de 2013

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

Matrícula E-doc Situação A partir de 
103072 817/2018 Deferido 31/05/2018
103066 903/2018 Deferido 06/06/2018
103067 942/2018 Deferido 11/06/2018
103076 963/2018 Deferido 14/06/2018
102573 966/2018 Deferido 06/06/2018
100367 991/2018 Deferido 21/06/2018
102953 1019/2018 Deferido 27/06/2018
103068 1027/2018 Deferido 29/06/2018
100642 1038/2018 Deferido 27/06/2018
101273 1114/2018 Deferido 10/07/2018
102470 1128/2018 Deferido 12/07/2018
102513 1131/2018 Deferido 12/07/2018
103051 1204/2018 Deferido 26/07/2018
102982 1235/2018 Deferido 31/07/2018

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

Matrícula E-doc Situação A partir de 
101155 998/2018 Deferido 25/06/2018
100642 1056/2018 Deferido 03/07/2018
102470 1129/2018 Deferido 12/07/2018
101310 1067/2018 Deferido 04/07/2018
102827 1160/2018 Deferido 20/07/2018

A Comissão de Desenvolvimento Funcional,
Bauru, 17 de agosto de 2018.

Portarias da Presidência:

Portaria nº 322/2018-DAE:
EXONERANDO A PEDIDO o servidor Sr. JEFFERSON DA SILVA SANTOS, matrícula 102.750, portador do 

R.G.nº 42.158.627-8-SSP-SP, do cargo efetivo de  Ajudante de Obras, a partir do dia 13 de agosto de 2018, 
de acordo com o E-doc nº 1296/2018-DAE, em vista da nomeação para o cargo efetivo de Fiscal de Sistemas 
Hidráulicos, através de Concurso Público.
Bauru, 08 de agosto de 2018.

Portaria nº 323/2018-DAE:
NOMEANDO o Sr. JEFFERSON DA SILVA SANTOS, RG nº 42.158.627-8-SSP-SP, para o cargo efetivo 
de FISCAL DE SISTEMAS HIDRÁULICOS, Grupo G, Classe C, Nível 1, a partir do dia 13 de agosto de 
2018.
Bauru, 13 de agosto de 2018

Portaria nº 324/2018-DAE:
EXONERANDO A PEDIDO o servidor Sr. AUGUSTO RODRIGUES DOS SANTOS, matrícula 103.055, 
portador do R.G.nº 412714097-SSP-SP, do cargo efetivo de  Leiturista e Entregador de Avisos, a partir do 
dia 13 de agosto de 2018, de acordo com o E-doc nº 1297/2018-DAE, em vista da nomeação para o cargo 
efetivo de Fiscal de Sistemas Hidráulicos, através de Concurso Público.
Bauru, 10 de agosto de 2018.

Portaria nº 325/2018-DAE:
NOMEANDO o Sr. AUGUSTO RODRIGUES DOS SANTOS, RG nº 41.271.409-7-SSP-SP, para o cargo 
efetivo de FISCAL DE SISTEMAS HIDRÁULICOS, Grupo G, Classe C, Nível 1, a partir do dia 13 de 
agosto de 2018.
Bauru, 13 de agosto de 2018.

Portaria nº 327/2018-DAE:
NOMEANDO o Sr. ARTUR GODOI DE CARVALHO, RG nº 13.340.356-7-SSP-SP, para o cargo efetivo 
de AGENTE OPERACIONAL DE SERVIÇOS GERAIS, Grupo B, Classe C, Nível 1, a partir do dia 13 
de agosto de 2018.
Bauru, 13 de agosto de 2018.

Portaria nº 328/2018-DAE:
NOMEANDO o Sr. LUIZ GUILHERME SILVA CANEO, RG nº 47.794.207-6-SSP-SP, para o cargo 
efetivo de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, Grupo E, Classe C, Nível 1, a partir do dia 13 de agosto 
de 2018.
Bauru, 13 de agosto de 2018.

Portaria nº 329/2018-DAE:
NOMEANDO o Sr. LEONARDO BALIEIRO FRIGO FUZISAKI, RG nº 52.744.677-4-SSP-SP, para o 
cargo efetivo de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, Grupo E, Classe C, Nível 1, a partir do dia 13 de 
agosto de 2018.
Bauru, 13 de agosto de 2018.

VALE-COMPRA:
Em cumprimento da Emenda à Lei Orgânica Municipal nº 045, de 20 de Setembro de 1999, segue relação 
dos valores referentes aos Vales-Compras, fornecidos pelo Departamento de Água e Esgoto de Bauru, no 
mês de Agosto de 2018:
Servidores Ativos:   729  R$  338.731,10
Pensão Alimentícia     01  R$         451,00 
TOTAL      R$  339.182,10
Bauru, 17 de agosto de 2018.

HOMOLOGAÇÃO
ESTÁGIO PROBATÓRIO DE SERVIDORES

HOMOLOGO, nos termos da legislação vigente e considerando resultado da Avaliação de Desempenho, 
a aprovação do Estágio Probatório dos servidores, a seguir relacionados, confirmando sua efetivação no 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru:
SERVIDOR: Ricardo Firmino Pereira, matrícula 103.080, cargo de Encanador, com efeitos retroativos a 
partir de 21 de julho de 2018;
SERVIDORA: Levino Gregório da Silva, matrícula 102964, cargo de Encanador, com efeitos retroativos a 
partir de 01 de agosto de 2018;
SERVIDOR: Gustavo Antonio Araujo, matrícula 103.087, cargo de Torneiro Mecânico, com efeitos 
retroativos a partir de 11 de julho de 2018.
SERVIDOR: André Aparecido Dariva, matrícula 103.090, cargo de Encanador, com efeitos retroativos a 
partir de 27 de julho de 2018;
SERVIDOR: Laudo Luiz Pereira, matrícula 103.089, cargo de Controlador de Sistemas de Saneamento e 
Unidades, com efeitos retroativos a partir de 27 de julho de 2018.
SERVIDOR: Jean Ricardo Ramos da Costa, matrícula 103.091, cargo de Controlador de Sistemas de 
Saneamento e Unidades, com efeitos retroativos a partir de 06 de agosto de 2018.

Bauru, 10 de agosto de 2018
Eric-Édir Fabris

Presidente

SERVIÇO DE RECEITA

PROCESSOS DE ANÁLISE DE CONTA DE ÁGUA

DEFERIDOS:
PROCESSO INTERESSADO OBSERVAÇÕES
3096/2015 Meiri Aparecida Benetti Análise de vazamento
8183/2017 Odailton Ferreira da Silva Tarifa de isenção
1321/2018 Cassia Dos Santos Fusco Análise de conta
1336/2018 Wilson Ribeiro Junior Análise de conta
1859/2018 Joel Dias Neri Junior Análise de conta
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2800/2018 Adeli Vaz Moraes Análise de conta
3364/2018 Marcos Vinicius Perdigão da Silva Análise de vazamento
4397/2018 Daniela Secco Lorenson Análise de vazamento
5207/2018 Renato Franco Bueno Análise de conta

INDEFERIDOS:

PROCESSO INTERESSADO OBSERVAÇÕES
6721/2009 Silvanir Francisco Lino de Souza Auto de infração - Recurso
1931/2018 Celso Carlos Torres Auto de infração - Recurso
4872/2018 Dirce Fogaça de Almeida Oliveira Auto de infração - Recurso

PARCIALMENTE DEFERIDOS:

PROCESSO INTERESSADO OBSERVAÇÕES

1634/2018 Regina Aparecida Bonetti Análise de conta – Revisão referências 
02/2018, 04/2018 e 05/2018.

2662/2018 Ana Claudia Picoli de Oliveira Análise de conta

CONCLUÍDOS - À DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA:

PROCESSO INTERESSADO OBSERVAÇÕES
2332/2018 Julio Cesar de Oliveira Tarifa de isenção

NOTIFICAÇÃO DE DEBITOS

Em atendimento à Resolução DAE nº 21/2009 – artigo 3º, NOTIFICAMOS os responsáveis pelos imóveis dos endereços 
abaixo relacionados, DA EXISTÊNCIA DE DÉBITO e para comparecerem no POUPA TEMPO, Posto de Atendimento - 
DAE, sito Avenida Nações Unidas, nº 04-44, esquina com a Rua Inconfidência, no prazo de 10(dez) dias úteis, a partir da 
publicação desta, a fim de promoverem a regularização de DÉBITO, sob o Processo Administrativo e Códigos indicados. 
O não comparecimento implicará na Inscrição do Débito em Dívida Ativa e Execução Fiscal:

Código/Inscrição NºProcesso Ano
3.966.050-44 7061 2003
5.215.922-94 13442 2005
2.344.401-19 3835 2006
4.028.330-71 4280 2008
3.316.720-27 9951 2008
3.800.071-35 4420 2009
3.808.629-43 4501 2009
4.846.407-69 4767 2009
5.394.586-41 10814 2009
4.409.225-59 4445 2010
5.368.026-74 9065 2010
4.893.344-10 6452 2011
5.174.601-83 4450 2015
4.406.699-80 6905 2015
5.492.474-73 2667 2016
4.423.547-14 4984 2016
2.271.064-80 6549 2016
4.372.240-99 6238 2017
1.047.810-31 5345 2018

SOLICITAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO

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

PROCESSO INTERESSADO OBSERVAÇÕES
4037/2018 Dirceu Mosquette Junior Planta Aprovada junto à Prefeitura 

Municipal de Bauru

EMDURB - Empresa Municipal de 
Desenvolvimento Urbano e Rural

Elizeu Eclair Teixeira Borges
Presidente

RESOLUÇÃO Nº 016/2018
ELIZEU ECLAIR T. BORGES, Presidente da Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru – 
EMDURB, no uso de suas atribuições legais e em conformidade aos dispostos nas Leis 3.967 de 22/02/1995 e 4309 de 
01/06/98 e convênio existente entre o Estado de São Paulo e o Município de Bauru,

RESOLVE:
Artigo 1º – Autorizar a inclusão dos policiais abaixo relacionados, conforme Ofícios 4BPMI-392/120/18, 472/120/18, 
490/120/18 – Comando do Pelotão de Trânsito-Bauru:
Posto   RE/DG  NOME
SD PM   148.485-A  LEANDRO H. DE OLIVEIRA LEITE
CB PM   110.521-3  PAULO HENRIQUE PINTO
SD PM    153.867-5  ARIENE F. MEIRA BUO ANCHI
1º TEN PM  119.427-5  ANDRE LUIS DO NASCIMENTO 
Artigo 2º – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Registra-se e Cumpra-se
Bauru, 13 de julho de 2018.

ELIZEU ECLAIR T. BORGES
Presidente da EMDURB

COMUNICADO
A primeira Junta Administrativa de Recursos de Infrações do Município de Bauru /SP COMUNICA, em face a Lei nº. 
4.566/00, que os recursos administrativos abaixo discriminados, serão apreciados em Reunião dia 27 de agosto de 2018 
(segunda-feira), partir das 17:30 horas, na ordem relacionada, no TERMINAL RODOVIÁRIO, Praça João Paulo II, s/
n°, a saber:
01 29147/2018
02 29148/2018

03 29155/2018
04 29157/2018
05 29159/2018
06 29160/2018
07 29161/2018
08 29162/2018
09 29166/2018
10 29167/2018
11 29168/2018
12 29169/2018
13 29170/2018
14 29171/2018

Bauru, 18 de agosto de 2018    -  Presidente da JARI

COMUNICADO 
A primeira Junta Administrativa de Recursos de Infrações do Município de Bauru /SP COMUNICA, que os recursos 
administrativos Intempestivos abaixo discriminados, ou seja, foram protocolados fora do prazo legal,conforme art. 
285,parágrafo 2º do CTB, constará na pauta da reunião dia 27 de agosto de 2018 (segunda-feira), partir das 17:30 horas, 
no TERMINAL RODOVIÁRIO, Praça João Paulo II, s/n°, a saber: 
01 29098/2018

Bauru, 18 de agosto de 2018   -   Presidente da JARI

A Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru – EMDURB, NOTIFICA  o Sr. Proprietário:
- Veículo marca IMP/BMW, modelo 318IA SC4, de placas AJJ 0318, que encontra-se estacionado na rua Fernando Lima 
Ramos, quarteirão 01, Vl. Nipônica, neste Município.
PUBLICA NOVAMENTE SEM O CUMPRIMENTO DO AR:
- Veículo marca FIAT, modelo, SIENA, de placas CJV 5509, que encontra-se estacionado na rua Afro França, quarteirão 
01, Vl. São Manoel, neste Município.
- Veículo marca FIAT, modelo UNO, de placas BNJ 2505, que encontra-se estacionado na rua Christovam Lopes Padilha, 
quarteirão 01, Vila Zillo, neste Município, para que proceda a remoção do mesmo ou apresente defesa, no prazo de 72 
(setenta e duas) horas, sob pena de multa e apreensão do veículo, conforme disposto na Lei 6.404/2013 e Dec. 12.258/2013.
Bauru, 18de Agosto de 2018.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 088/18
Processo nº 6323/18 – Pregão Registro de Preços nº 050/18
Contratante: EMDURB – Compromissária: ELETRIFICAR COMÉRCIO DE FERRAGENS, FERRAMENTAS E 
PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO LTDA. – ME.
Objeto: O objeto da presente licitação tem como finalidade o registro de preços para eventual AQUISIÇÃO de trena, 
disco de desbaste, rebolo, disco de corte, escova de aço, arame de solda, regulador de pressão, válvula e seca corta fogo, 
conforme especificação abaixo descrita:
Empresa classificada em 1º lugar para os itens abaixo:

ITEM QTDE
ESTIMADA UN DESCRIÇÃO Marca Valor

unitário
Valor 
Total

2 30 Un. Trena para pedreiro 10 mts SPARTA R$ 15,80 R$ 474,00

6 360 Un. Silicone 280 gr adesivo vedante a base de 
borracha de silicone autovulcanizável FISCHER R$ 10,80 R$ 

3.888,00
7 48 Un. Disco de desbaste 3 telas 7”x1/4”x7/8” APOLLO R$ 7,45 R$ 357,60
8 42 Un. Rebolo para esmeril 6”x3/4 DISFLEX R$ 15,80 R$ 663,60
9 37 Un. Disco de corte 2 telas 10”x1/8”x5/8” APOLLO R$ 7,15 R$ 264,55
10 37 Un. Escova de aço para esmeril 6”x3/4 DISFLEX R$ 25,00 R$ 925,00

14 10 Rl Arame de solda mig 0,80 BELGO R$ 
174,00

R$ 
1.740,00

16 16 Un Regulador de pressão para oxigênio APOLLO R$ 
108,00

R$ 
1.728,00

17 16 Un Regulador de pressão para acetileno APOLLO R$ 
108,00

R$ 
1.728,00

18 16 Un Válvula seca corta fogo acetileno APOLLO R$ 28,50 R$ 456,00
19 16 Un Válvula seca corta fogo oxigênio APOLLO R$ 28,50 R$ 456,00

VALOR TOTAL GLOBAL R$ 12.680,75 (Doze mil seiscentos e oitenta reais e setenta e cinco centavos)
Empresa classificada em 2º lugar para os itens abaixo:

ITEM QTDE
ESTIMADA UN DESCRIÇÃO Marca Valor

unitário
Valor 
Total

1 37 Un.
Trena 30 metros, em fibra de vidro, caixa 
aberta, com manivela para recolhimento da fita 
e cabo para manuseio

STARFER R$ 19,80 R$ 732,60

13 70 M
Mangueira dupla para oxi-acetileno 5/16” 
diâmetro nominal 2,5mm de parede 300 psi de 
capacidade de pressão

FORUSI R$ 5,20 R$ 364,00

15 10 Lt Eletrodo 7018-3,25 UMA R$ 
196,50

R$ 
1.965,00

20 02 Lt Eletrodo 6013 - 2,5 CIFA-
RELLI

R$ 
206,00 R$ 412,00

21 02 Lt Eletrodo 6013 - 3,25 CIFA-
RELLI

R$ 
206,00 R$ 412,00

Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias da emissão da nota fiscal.
Vigência: 12 (doze) meses a partir da assinatura.
Assinatura: 14/08/2018
Bauru, 18 de agosto de 2018.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 086/18
Processo nº 5605/18 – Pregão Registro de Preços nº 043/18
Contratante: EMDURB – Compromissária: MADEIREIRA PETRÓPOLIS BAURU LTDA. ME.
Objeto: O objeto da presente licitação tem como finalidade o registro de preços para eventual AQUISIÇÃO de argamassa, 
cal, telha, areia grossa, areia fina, pedra nº 01 e pedrisco, conforme especificação abaixo descrita:

AMPLA PARTICIPAÇÃO

Item Qte
Estimada Un Descrição Marca Valor 

unitário Valor Total

01 139 SC20 ARGAMASSA COLANTE 
INTERIOR AC I

QUART-
ZOLIT R$ 6,55 R$ 910,45

05 1.725 SC08 CAL HIDRATADA PARA 
PINTURA COM FIXADOR VOTORAN R$ 8,10 R$ 13.972,50
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07 173 UN
TELHA ONDULADA FIBRO-
CIMENTO 3,66  X 1,10 MT X 
6MM

ISDRA-LIT R$ 72,00 R$ 12.456,00

08 195 UN
TELHA ONDULADA 
FIBROCIMENTO 3,05 X 1,110 
MTS

ISDRA-LIT R$ 61,00 R$ 11.895,00

09 338 UN TELHA ONDULADA 0,50 X 2,44 
METROS - 4 mm de diametro ISDRALIT R$ 13,60 R$ 4.596,80

12 413 M³ AREIA GROSSA PEDER-
NEIRAS R$ 76,00 R$ 31.388,00

15 225 M³ AREIA FINA PEDER-
NEIRAS R$ 65,20 R$ 14.670,00

16 503 M³ PEDRA Nº 1 PEDER-
NEIRAS R$ 73,00 R$ 36.719,00

17 090 M³ PEDRISCO PEDER-
NEIRAS R$ 74,00 R$ 6.660,00

VALOR TOTAL GLOBAL R$ 133.267,75(Cento e trinta e três mil duzentos e sessenta e 
sete reais e setenta e cinco centavos)

COTA RESERVADA A ME E EPP

Item Qte
Estimada Un Descrição Marca Valor 

unitário Valor Total

01 046 SC20 ARGAMASSA COLANTE 
INTERIOR AC I QUART-ZOLIT R$ 6,55 R$ 301,30

05 575 SC08 CAL HIDRATADA PARA 
PINTURA COM FIXADOR VOTORAN R$ 8,10 R$ 4.657,50

07 057 UN
TELHA ONDULADA FIBRO-
CIMENTO 3,66  X 1,10 MT X 
6MM

ISDRA-LIT R$ 72,00 R$ 4.104,00

08 065 UN
TELHA ONDULADA 
FIBROCIMENTO 3,05 X 1,110 
MTS

ISDRA-LIT R$ 61,00 R$ 3.965,00

09 112 UN TELHA ONDULADA 0,50 X 2,44 
METROS - 4 mm de diametro ISDRA-LIT R$ 13,60 R$ 1.523,20

12 137 M³ AREIA GROSSA PEDER-
NEIRAS R$ 76,00 R$ 10.412,00

15 075 M³ AREIA FINA PEDER-
NEIRAS R$ 65,20 R$ 4.890,00

16 167 M³ PEDRA Nº 1 PEDER-
NEIRAS R$ 73,00 R$ 12.191,00

17 030 M³ PEDRISCO PEDER-
NEIRAS R$ 74,00 R$ 2.220,00

VALOR TOTAL GLOBAL R$ 44.264,00 (Quarenta e quatro mil duzentos e sessenta e quatro 
reais)

VALOR TOTAL GERAL (COTA 
PRINCIPAL + COTA RESERVADA)

R$ 177.531,75 (Cento e setenta e sete mil quinhentos e trinta e um 
reais e setenta e cinco centavos)

Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias da emissão da nota fiscal.
Vigência: 12 (doze) meses a partir da assinatura.
Assinatura: 13/08/2018
Bauru, 18 de agosto de 2018.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 092/18
Processo nº 4911/18 – Pregão Registro de Preços nº 037/18
Contratante: EMDURB – Compromissária: MADEIREIRA PETRÓPOLIS BAURU LTDA. ME.
Objeto: O objeto da presente licitação tem como finalidade o registro de preços para eventual AQUISIÇÃO de cuba de 
louça e elemento vazado, conforme especificação abaixo descrita:
Empresa classificada em 1º lugar para os itens abaixo:

ITEM QTDE UN DESCRIÇÃO PRODUTO Marca Valor unitário Valor Total

7 25 Un Cuba de Louça Branca  - 37,5 x 48,5 x 
16 cm s/ coluna Logasa R$ 65,00 R$ 1.625,00

9 400 Un Elemento Vazado de Cerâmica 20 x 20 
Diagonal Panorama R$ 2,50 R$ 1.000,00

VALOR TOTAL GLOBAL R$ 2.625,00 (Dois mil seiscentos e vinte cinco reais)
Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias da emissão da nota fiscal.
Vigência: 12 (doze) meses a partir da assinatura.
Assinatura: 15/08/2018
Bauru, 18 de agosto de 2018.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2018.
Processo nº 5257/2018 –  Pregão Presencial nº 007/2018.
Contratante: EMDURB – Contratada: MARGARIDA MITSUE MATSUMURA – ME..
Objeto: A EMDURB e a CONTRATADA, de comum acordo, aditam o Contrato em epígrafe, referente à licitação na 
modalidade Pregão Presencial nº 007/2018, com fundamento no artigo 65, inciso I, alínea “b”, e § 1º, da Lei 8.666/93, 
objetivando o acréscimo de até 25% dos itens nº 01 e 02 do Anexo “A” do citado Contrato, ao mesmo preço unitário, 
conforme tabela descritiva abaixo:

Item Qte Un. Descrição VALOR 
UNITÁRIO

VALOR 
TOTAL

01 35 M² Granito para o piso no tamanho de 55x55 cm espessura 2 
cm na cor verde Ubatuba R$ 105,00 R$ 3.675,00

02 01 UN Granito para divisória de sanitários bipo lido medindo 1,30x 
1,90x2cm espessura (preto são Gabriel) R$ 987,00 R$ 987,00

TOTAL R$ 4.662,00
Considerando o acréscimo retrocitado, o contrato sofrerá uma majoração no valor de R$ 4.662,00 (quatro mil seiscentos e 
sessenta e dois reais), passando de R$ 30.664,00 (trinta mil seiscentos e sessenta e quatro reais) para R$ 35.326,00 (trinta e 
cinco mil trezentos e vinte seis reais). Fica pactuado entre as partes que as demais cláusulas, formas e condições de entrega 
e pagamento, não atingidas por este ou outro termo aditivo, permanecem em pleno vigor.
Assinatura: 14/08/2018
Bauru, 18 de agosto  de 2018.
Presidente da EMDURB.

DECISÃO DE RECURSO IMPETRADO
Pregão Presencial – Sistema Registro de Preço nº 34/2018 – Processo nº 4701/2018
A Autoridade competente analisando os recursos interpostos em 31/07/2018, pela empresa VIVIAN DOS SANTOS 
CARAMELLO EPP (através do processo nº 7885/2018 contra a habilitação da empresa ECOSERVICE ENGENHARIA 

CONSULTORIA E OPERAÇÃO AMBIENTAL LTDA), e recurso da empresa PAVISERVICE ENGENHARIA 
E SERVIÇOS LTDA (através do processo nº 7903/2018, contra a habilitação das empresas ECOSERVICE 
ENGENHARIA CONSULTORIA E OPERAÇÃO AMBIENTAL LTDA e VIVIAN DOS SANTOS CARAMELLO 
EPP), acolhe pelas razões fáticas e jurídicas expendidas pela Comissão de Pregão, designada para o certame, e com 
fundamento no princípio da legalidade, que somente autoriza a Administração a realizar ato se a lei tiver autorizado a 
sua prática, no princípio da vinculação ao instrumento convocatório, que vincula a administração aos termos editalícios 
e no princípio da isonomia, que veda a diferenciação entre os particulares, e diante de todo o exposto, decido considerar 
IMPROCEDENTE os recursos administrativos acima mencionados, mantendo a decisão que habilitou e classificou 
como vencedoras as empresas ECOSERVICE ENGENHARIA CONSULTORIA E OPERAÇÃO AMBIENTAL 
LTDA, para os itens 1 e 2 da cota principal e a empresa VIVIAN DOS SANTOS CARAMELLO EPP, para os itens 1 
e 2 da cota reservada.
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO de LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM COMPACTADORES DE LIXO 
TIPO TRUCK e TIPO TOCO.
Assinatura: 13/08/2018
Bauru, 18 de agosto de 2018.
Presidente da EMDURB.

NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO
Processo nº 4701/18 - Pregão Registro de Preços nº 034/18
Notificamos aos interessados no processo em epígrafe que o julgamento da habilitação e classificação havidos, foram 
devidamente adjudicados pelo Presidente da EMDURB as empresas ECOSERVICE ENGENHARIA CONSULTORIA 
E OPERAÇÃO AMBIENTAL LTDA, para os itens 1 e 2 da cota principal e a empresa VIVIAN DOS SANTOS 
CARAMELLO EPP, para os itens 1 e 2 da cota reservada.
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO de LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM COMPACTADORES DE LIXO TIPO 
TRUCK e TIPO TOCO, que encontra-se detalhadamente descritos e especificados no ANEXO I do Edital.

COTA PRINCIPAL
Item Qtde Un Descrição Marca Valor Unitário

1 45 un.

LOCAÇÃO DE CAMINHÕES TIPO 
TRUCK, tração 6x2, PBT mínimo 
23.000 Kg, capacidade máxima de tração 
38.000 Kg, com eixo de tração invertido, 
com potência mínima de 250 CV, com 
compactador de resíduos sólidos urbanos 
de 19m³ compactado, com escapamento 
na vertical, SEM MOTORISTA E SEM 
COMBUSTÍVEL, para realização dos 
serviços de coleta de lixo no município de 
Bauru.
O veículo deverá possuir com estribo 
traseiro em chapa de aço anti derrapante 
com alças de segurança e corrimão em toda 
extensão da porta traseira para acomodar 
até 04 pessoas. O equipamento deverá 
possuir registro de escoamento de chorume 
e iluminação na praça da carga traseira.

Volkswagen 
Constellation 17280 R$ 16.595,00

2 45 un.

LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM 
COMPACTADOR DE LIXO TIPO 
TOCO, com potência mínima de 220 
CV, com escapamento na vertical, com 
mínimo 2 eixos, ou seja, 4x2, acoplados 
a compactador de lixo com capacidade 
mínima para 15 m³ de lixo compactado na 
caixa de carga, SEM MOTORISTA e SEM 
COMBUSTÍVEL.
O veículo deverá possuir com estribo 
traseiro em chapa de aço anti derrapante 
com alças de segurança e corrimão em toda 
extensão da porta traseira para acomodar 
até 04 pessoas. O equipamento deverá 
possuir registro de escoamento de chorume 
e iluminação na praça da carga traseira.

Ford cargo 1723 R$ 13.702,00

COTA RESERVADA
Item Qtde Un Descrição Marca Valor Unitário

1 15 un.

LOCAÇÃO DE CAMINHÕES TIPO 
TRUCK, tração 6x2, PBT mínimo 
23.000 Kg, capacidade máxima de tração 
38.000 Kg, com eixo de tração invertido, 
com potência mínima de 250 CV, com 
compactador de resíduos sólidos urbanos 
de 19m³ compactado, com escapamento 
na vertical, SEM MOTORISTA E SEM 
COMBUSTÍVEL, para realização dos 
serviços de coleta de lixo no município 
de Bauru.
O veículo deverá possuir com estribo 
traseiro em chapa de aço anti derrapante 
com alças de segurança e corrimão em 
toda extensão da porta traseira para 
acomodar até 04 pessoas. O equipamento 
deverá possuir registro de escoamento de 
chorume e iluminação na praça da carga 
traseira.

Volkswagen Worker 
17-250E R$ 19.490,00

2 15 un.

LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM 
COMPACTADOR DE LIXO TIPO 
TOCO, com potência mínima de 220 
CV, com escapamento na vertical, com 
mínimo 2 eixos, ou seja, 4x2, acoplados 
a compactador de lixo com capacidade 
mínima para 15 m³ de lixo compactado 
na caixa de carga, SEM MOTORISTA e 
SEM COMBUSTÍVEL.
O veículo deverá possuir com estribo 
traseiro em chapa de aço anti derrapante 
com alças de segurança e corrimão em 
toda extensão da porta traseira para 
acomodar até 04 pessoas. O equipamento 
deverá possuir registro de escoamento de 
chorume e iluminação na praça da carga 
traseira.

Ford cargo 17-220 R$18.200,00
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Estimativa para 12 (doze) meses.
Condições de Pagamento: 10º (décimo) dia útil da emissão da nota fiscal.
Bauru, 18 de agosto de 2018.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2018.
Processo nº 1379/2018 –  Inexigibilidade de Licitação
Contratante: EMDURB – Contratada: EXPRESSO DE PRATA LTDA.
Objeto: A CONTRATANTE E A CONTRATADA de comum acordo aditam o contrato em epígrafe, com fundamento 
no artigo 65, inciso II, letra “d”, da Lei 8.666/93,  e na cláusula 4.2 do contrato 011/2018, objetivando a manutenção 
do equilíbrio econômico e financeiro, alterando a partir de 01/07/2018 o valor da tarifa do Sistema de Transporte 
intermunicipal suburbana entre as cidades de Bauru e Lençois Paulista de R$ 8,15 (oito reais e quinze centavos), para R$ 
8,20 (oito reais e vinte centavos), tendo em vista o reajuste contratual anual das tarifas de pedágio da praça instalada no 
referido trajeto, conforme tabela das tarifas de pedágio estabelecidas pela ARTESP.  Tal alteração se dá por reajuste do 
pedágio no trajeto, ocorrido através de autorização da ARTESP, nos termos da cláusula 4.2, “reajustes de valores das tarifas 
do serviço, determinado pelas Agências reguladoras dos serviços, tais como ANTT – Agência Nacional de Transporte 
Terrestres e ARTESP – Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo”, 
do contrato em epígrafe. Fica pactuado que em razão do realinhamento dos preços constante na cláusula primeira que o 
impacto do equilíbrio econômico financeiro terá o seguinte reflexo: a) Valor unitário do registro inicial entre as cidades 
de Bauru e Lençois Paulista foi de R$ 8,15 (oito reais e quinze centavos), totalizando um valor estimado de R$ 4.890,00 
(quatro mil oitocentos e noventa reais), referente a 600 (seiscentas) unidades de vales transporte; b) Valor unitário, após 
alteração do preço da passagem decorrente de reajuste contratual anual das tarifas de pedágio da praça instalada no trecho 
entre Bauru e Lençois Paulista, passa a ser de R$ 8,20 (oito reais e vinte centavos), perfazendo um total de R$ 4.575,60 
(Quatro mil quinhentos e setenta e cinco reais e sessenta centavos), com base no saldo remanescente existente de 558 
(quinhentos e cinquenta e oito) unidades, conforme tabela demonstrativa abaixo descrita:

Quant. Contratada 
(unidades)

600

Preço Unitário inicial
R$ 8,15

Valor Total do Contrato
R$ 4.890,00

Quantidade
Utilizada (unidades)

42

SALDO EXISTENTE 
(unidades)

558

Valor unitário
 COM MAJORAÇÃO

R$ 8,20

Valor Total do saldo
sem valor redefinido

R$ 4.547,70 Majoração Total no contrato
R$ 27,90Valor Total do saldo

com valor redefinido
R$ 4.575,60

As despesas decorrentes deste impacto financeiro serão suportadas por verbas próprias da CONTRATANTE. Fica 
pactuado entre as partes que as demais cláusulas constantes no contrato em epigrafe, que não foram atingidas por este 
aditivo, permanecem em pleno vigor.
Assinatura: 13/08/2018
Bauru, 18 de agosto  de 2018.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 056234
Processo nº 6429/16   -    Dispensa de licitação 
Contratante: EMDURB 
Compromissária: CGMP  - CENTRO DE GEST DE MEIOS DE PAG S.A.
Objeto: 01 M.O. Pedágios 
Valor Total: R$ 21.844,82
Condições de Pagamento: dia fixo
Assinatura: 14/08/2018
Bauru, 21 de agosto de 2018.
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 056235
Processo nº 2654/18- Registro de Preço nº 020/18
Contratante: EMDURB 
Compromissária: ORGANIZAÇÃO FUNERÁRIA TERRA BRANCA BAURU LTDA 
Objeto: 30 un Translado em veículo especializado 
Valor Total: R$ 9.000,00
Condições de Pagamento: 10º dia útil emissão NF 
Assinatura: 14/08/2018
Bauru, 18 de agosto de 2018.
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 056236
Processo nº 5529/17- Registro de Preço nº 041/17
Contratante: EMDURB 
Compromissária: MADEIREIRA PETRÓPOLIS BAURU LTDA 
Objeto: 250 BR Ferro 5/16- CA 50- barra 12 metros, 80 BR Ferro- 4,2 mm- CA 50- barra 12 metros, 70 sc50 Cimento 
CP- II- F- 32 
Valor Total: R$ 6.926,70
Condições de Pagamento: 30 dias da emissão da nota fiscal
Assinatura: 14/08/2018
Bauru, 18 de agosto de 2018.
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 056237
Processo nº 0190/18- Registro de Preço nº 003/18
Contratante: EMDURB 
Compromissária: E.A. TUSCHI COMBUSTÍVEL  
Objeto: 470 L Gasolina 
Valor Total: R$ 1.964,60
Condições de Pagamento: 10º dia útil emissão nf 
Assinatura: 14/08/2018
Bauru, 18 de agosto de 2018.
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 056238
Processo nº 0190/18- Registro de Preço nº 003/18
Contratante: EMDURB 
Compromissária: E.A. TUSCHI COMBUSTÍVEL  
Objeto: 330 L Álcool (Combustível)
Valor Total: R$ 756,36
Condições de Pagamento: 10º dia útil emissão nf 
Assinatura: 14/08/2018
Bauru, 18 de agosto de 2018.
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 056239
Processo nº 0190/18- Registro de Preço nº 003/18
Contratante: EMDURB 
Compromissária: REDE LK DE POSTOS LTDA 
Objeto: 7400 L Óleo diesel 
Valor Total: R$ 23.813,20
Condições de Pagamento: 10º dia útil emissão nf 
Assinatura: 14/08/2018
Bauru, 18 de agosto de 2018.
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 056240
Processo nº 0190/18- Registro de Preço nº 003/18
Contratante: EMDURB 
Compromissária: GRAMINHA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
Objeto: 3400 L Diesel S-10 
Valor Total: R$ 11.356,00
Condições de Pagamento: 10º dia útil emissão nf 
Assinatura: 14/08/2018
Bauru, 18 de agosto de 2018.
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 056241
Processo nº 0364/16 - Pregão presencial nº 001/16
Contratante: EMDURB 
Compromissária: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
Objeto: 01 M.O. Telefonia fixa 
Valor Total: R$ 44,28
Condições de Pagamento: 10º dia útil subsequente a prestação 
Assinatura: 15/08/2018
Bauru,  18 de agosto de 2018.
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 055994
Processo nº 0190/18- Registro de Preço nº 003/18
Contratante: EMDURB 
Compromissária: GRAMINHA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA 
Objeto: 2400 L Diesel S-10
Valor Total: R$ 7.908,00
Condições de Pagamento: 10º dia útil emissão nf 
Assinatura: 06/07/2018
Bauru, 18 de agosto de 2018.
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 055995
Processo nº 0190/18- Registro de Preço nº 003/18
Contratante: EMDURB 
Compromissária: REDE LK DE POSTOS LTDA 
Objeto: 2400 L Oleo diesel 
Valor Total: R$ 7.704,00
Condições de Pagamento: 10º dia útil emissão nf 
Assinatura: 06/07/2018
Bauru, 18 de agosto de 2018.
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 055996
Processo nº 0190/18- Registro de Preço nº 003/18
Contratante: EMDURB 
Compromissária: REDE LK DE POSTOS LTDA 
Objeto: 190 L Oleo diesel 
Valor Total: R$ 609,90
Condições de Pagamento: 10º dia útil emissão NF.
Assinatura: 06/07/2018
Bauru, 18 de agosto de 2018.
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 055997
Processo nº 0190/18- Registro de Preço nº 003/18
Contratante: EMDURB 
Compromissária: E.A. TUSCHI COMBUSTÍVEIS 
Objeto: 300 L Álcool (Combustível)
Valor Total: R$ 756,30
Condições de Pagamento: 10º dia útil emissão NF. 
Assinatura: 06/07/2018
Bauru, 18 de agosto de 2018.
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 055998
Processo nº 0190/18- Registro de Preço nº 003/18
Contratante: EMDURB 
Compromissária: E.A. TUSCHI COMBUSTÍVEIS 
Objeto: 300 L Gasolina 
Valor Total: R$ 1.259,40
Condições de Pagamento: 10º dia útil emissão NF
Assinatura: 06/07/2018
Bauru, 18 de agosto de 2018.
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 055999
Processo nº 0190/18- Registro de Preço nº 003/18
Contratante: EMDURB 
Compromissária: E.A. TUSCHI COMBUSTÍVEIS 
Objeto: 300 L Álcool (Combustível)
Valor Total: R$ 756,30
Condições de Pagamento: 10º dia útil emissão NF.
Assinatura: 06/07/2018
Bauru, 18 de agosto de 2018.
Presidente da EMDURB
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EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 056000
Processo nº 0190/18- Registro de Preço nº 003/18
Contratante: EMDURB 
Compromissária: E.A. TUSCHI COMBUSTÍVEIS 
Objeto: 170 L Gasolina
Valor Total: R$ 713,66
Condições de Pagamento: 10º dia útil emissão nf 
Assinatura: 06/07/2018
Bauru, 18 de agosto de 2018.
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 056192
Processo nº 5395/17- Registro de Preço nº 057/17
Contratante: EMDURB 
Compromissária: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 
Objeto: 11 kg Gás acetileno
Valor Total: R$ 224,84
Condições de Pagamento: 30 dias da emissão da nota fiscal
Assinatura: 30/07/2018
Bauru, 18 de agosto de 2018.
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 056193
Processo nº 5395/17- Registro de Preço nº 057/17
Contratante: EMDURB 
Compromissária: NORONHA & NORONHA COM. DE GASES LTDA- EPP 
Objeto: 20 m³ Gás oxigênio, 10 m³ Gás para solda 
Valor Total: R$ 194,40
Condições de Pagamento: 30 dias da emissão da nota fiscal
Assinatura: 30/07/2018
Bauru, 18 de agosto de 2018.
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 056194
Processo nº 4082/18- Registro de Preço nº 044/18
Contratante: EMDURB 
Compromissária: ISMAEL TEIXEIRA DE GODOY- ME 
Objeto: 01 M.O. Consertos e reparos caminhões, 01 M.O. Serviço de socorro- caminhões, 14M.O.Montagem/
desmontagem- caminhões, 04 M.O. Alinhamento completo veic. Caminhões, 01 M.O. Consertos e reparos- veículos 
leves, 04M.O. Balanceamento- veículos caminhões, 01 M.O. Consertos e reparos- veículos agrícolas, 01 M.O. Serviços de 
socorro- veículos agrícola, 03 M.O.Troca de bico- caminhões  
Valor Total: R$ 1.220,50
Condições de Pagamento: 10º dia útil emissão nf 
Assinatura: 31/07/2018
Bauru, 18 de agosto de 2018.
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 056195
Processo nº 4082/18- Registro de Preço nº 044/18
Contratante: EMDURB 
Compromissária: ISMAEL TEIXEIRA DE GODOY- ME 
Objeto: 27 M.O. Montagem/desmontagem- caminhões, 03 M.O. Serviço de socorro- caminhões, 02 M.O. Vulcanização de 
pneus (caminhões), 02 M.O. Balanceamento- veículos caminhões, 02 M.O. Alinhamento completo veic. Caminhões, 04 
M.O. Consertos e reparos- caminhões 
Valor Total: R$ 1.470,00
Condições de Pagamento: 10º dia útil emissão nf 
Assinatura: 31/07/2018
Bauru, 18 de agosto de 2018.
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 056196
Processo nº 9525/17- Registro de Preço nº 082/17
Contratante: EMDURB 
Compromissária: ALBANO BAURU COMERCIO GLP LTDA 
Objeto: 01 un Gás doméstico (Botijão 13 kg)
Valor Total: R$ 68,00
Condições de Pagamento: 30 dias da emissão da nota fiscal 
Assinatura: 31/07/2018
Bauru, 18 de agosto de 2018.
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 056201
Processo nº 0190/18- Registro de Preço nº 003/18
Contratante: EMDURB 
Compromissária: E.A. TUSCHI COMBUSTÍVEIS 
Objeto: 600 L Álcool (Combustível)
Valor Total: R$ 1.404,00
Condições de Pagamento: 10º dia útil emissão nf 
Assinatura: 31/07/2018
Bauru, 18 de agosto de 2018.
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 056202
Processo nº 0190/18- Registro de Preço nº 003/18
Contratante: EMDURB 
Compromissária: E.A. TUSCHI COMBUSTÍVEIS 
Objeto: 800 L Gasolina
Valor Total: R$ 3.341,60
Condições de Pagamento: 10º dia útil emissão nf 
Assinatura: 31/07/2018
Bauru, 18 de agosto de 2018.
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 056203
Processo nº 4892/17- Registro de Preço nº 029/17
Contratante: EMDURB 

Compromissária: TEKCOM- IMPORTADORA DE AUTOPEÇAS LTDA EPP 
Objeto: 10 pc Anel retentor, 01 pc Sincronizador 1ª e 2ª, 01 un Sincronizador 3ª e 4ª, 01 pc Sincronizador 5ª e 6ª, 01 un 
Engrenagem da 6ª marcha, 01 un Rolamento intermediário, 01 p Capa rolamento 547/501249, 01 pc Rolamento eixo 
inferior, 01 un Cone do rolamento 
Valor Total: R$ 3.101,27
Condições de Pagamento: 30 dias da emissão da nota fiscal 
Assinatura: 31/07/2018
Bauru, 18 de agosto de 2018.
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 056204
Processo nº 0190/18- Registro de Preço nº 003/18
Contratante: EMDURB 
Compromissária: E.A. TUSCHI COMBUSTÍVEIS 
Objeto: 170 L Gasolina
Valor Total: R$ 710,09
Condições de Pagamento: 10º dia útil emissão nf 
Assinatura: 02/08/2018
Bauru, 18 de agosto de 2018.
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 056206
Processo nº 0190/18- Registro de Preço nº 003/18
Contratante: EMDURB 
Compromissária: GRAMINHA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA 
Objeto: 2400 L Diesel S-10 
Valor Total: R$ 7.970,40
Condições de Pagamento: 10º dia útil emissão nf 
Assinatura: 02/08/2018
Bauru, 18 de agosto de 2018.
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 056207
Processo nº 0190/18- Registro de Preço nº 003/18
Contratante: EMDURB 
Compromissária: E.A. TUSCHI COMBUSTÍVEIS 
Objeto: 440 L Álcool (Combustível) 
Valor Total: R$ 1.029,60
Condições de Pagamento: 10º dia útil emissão nf 
Assinatura: 02/08/2018
Bauru, 18 de agosto de 2018.
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 056208
Processo nº 0190/18- Registro de Preço nº 003/18
Contratante: EMDURB 
Compromissária: E.A. TUSCHI COMBUSTÍVEIS 
Objeto: 170 L Gasolina
Valor Total: R$ 710,09
Condições de Pagamento: 10º dia útil emissão nf 
Assinatura: 02/08/2018
Bauru, 18 de agosto de 2018.
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 056209
Processo nº 0190/18- Registro de Preço nº 003/18
Contratante: EMDURB 
Compromissária: REDE LK DE POSTOS LTDA 
Objeto: 160 L Óleo diesel 
Valor Total: R$ 511,20
Condições de Pagamento: 10º dia útil emissão nf 
Assinatura: 02/08/2018
Bauru, 18 de agosto de 2018.
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 056210
Processo nº 5529/17- Registro de Preço nº 041/17
Contratante: EMDURB 
Compromissária: MADEIREIRA PETRÓPOLIS BAURU LTDA 
Objeto: 30 sc08 Cal hidratada para pintura com fixador 
Valor Total: R$ 240,00
Condições de Pagamento: 30 dias da emissão da nota fiscal 
Assinatura: 02/08/2018
Bauru, 18 de agosto de 2018.
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 056211
Processo nº 5529/17- Registro de Preço nº 041/17
Contratante: EMDURB 
Compromissária: MADEIREIRA PETRÓPOLIS BAURU LTDA 
Objeto: 30 sc50 Cimento CP- II- F-32, 15 sc Cal hidratada CH III
Valor Total: R$ 822,00
Condições de Pagamento: 30 dias da emissão da nota fiscal 
Assinatura: 02/08/2018
Bauru, 18 de agosto de 2018.
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 056212
Processo nº 5529/17- Registro de Preço nº 041/17
Contratante: EMDURB 
Compromissária: MADEIREIRA PETRÓPOLIS BAURU LTDA 
Objeto: 150 br Ferro 516 – ca 50- barra 12 metros, 70 br Ferro 4,2 mm- ca 50- barra 12 metros, 50 sc 50 Cimento CP- II- F -32 
Valor Total: R$ 4.486,80
Condições de Pagamento: 30 dias da emissão da nota fiscal 
Assinatura: 03/08/2018
Bauru, 18 de agosto de 2018.
Presidente da EMDURB
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EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 056213
Processo nº 6620/17- Registro de Preço nº 053/17
Contratante: EMDURB 
Compromissária: CARMEN LUCIA REQUENA- ME 
Objeto: 12 kg Arame galvanizado nº 12
Valor Total: R$ 113,40
Condições de Pagamento: 30 dias da emissão da nota fiscal 
Assinatura: 03/08/2018
Bauru, 18 de agosto de 2018.
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 056214
Processo nº 10.563/17- Registro de Preço nº 077/17
Contratante: EMDURB 
Compromissária: R.D. VELANI- ELÉTRICA- ME 
Objeto: 20 un Fita isolante 20 mts para isolação ate, 30 un Conector split bolt para cabo de 16mm, 20 un Conector p/ 
haste 5/8
Valor Total: R$ 188,00
Condições de Pagamento: 30 dias da emissão da nota fiscal 
Assinatura: 03/08/2018
Bauru, 18 de agosto de 2018.
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 056215
Processo nº 10.563/17- Registro de Preço nº 077/17
Contratante: EMDURB 
Compromissária: CARMEN LUCIA REQUENA- ME 
Objeto: 28 pc Haste terra 5/8 x 2,44 c/ conector, 06 pc Caixa medição monofásica com lente, 03 un Massa para calafetar 
em embalagens
Valor Total: R$ 1.279,84
Condições de Pagamento: 30 dias da emissão da nota fiscal 
Assinatura: 03/08/2018
Bauru, 18 de agosto de 2018.
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 056216
Processo nº 9998/17- Registro de Preço nº 073/17
Contratante: EMDURB 
Compromissária: CARMEN LUCIA REQUENA- ME 
Objeto: 12 un Curva 90 graus x 1 galvanizada, 12 un Cabeçote 1 galvanizado
Valor Total: R$ 47,88
Condições de Pagamento: 30 dias da emissão da nota fiscal 
Assinatura: 03/08/2018
Bauru, 18 de agosto de 2018.
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 056217
Processo nº 9998/17- Registro de Preço nº 073/17
Contratante: EMDURB 
Compromissária: R.D. VELANI- ELÉTRICA- ME 
Objeto: 30 un Arruela de alumínio para eletroduto de, 30 un Bucha de alumínio para eletroduto de ½, 12 pc Eletroduto 
galvanizado de 1 x 3,0m, 12 pc Eletroduto galvanizado de ½ x 3,0m, 15 pc Disjuntor termomagnético 32 a modelo din, 
100 m Cabo de cobre isolado 750v 4,0 mm2, 200 m Cabo de cobre isolado 750v 6mm, 100 m Cabo de cobre isolado 750v 
10,0mm²
Valor Total: R$ 1.137,50
Condições de Pagamento: 30 dias da emissão da nota fiscal 
Assinatura: 03/08/2018
Bauru, 18 de agosto de 2018.
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 056218
Processo nº 9739/17- Registro de Preço nº 068/17
Contratante: EMDURB 
Compromissária: CARMEN LUCIA REQUENA- ME 
Objeto: 80 un Cone de sinalização 50cm laranja, 02 un Brocha retangular 165x57x60 mm c/ cabo, 01 un Cavadeira 
articulada com cabo media, 01 un Cabo de picareta, 02 un Colher de pedreiro nº 8 media
Valor Total: R$ 567,40
Condições de Pagamento: 30 dias da emissão da nota fiscal 
Assinatura: 03/08/2018
Bauru, 18 de agosto de 2018.
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 056219
Processo nº 9739/17- Registro de Preço nº 068/17
Contratante: EMDURB 
Compromissária: ELETRIFICAR SERV. DE MANUT. E HIDRÁULICA LTDA ME 
Objeto: 40 un Cone de sinalização 75 cm laranja 
Valor Total: R$ 672,00
Condições de Pagamento: 30 dias da emissão da nota fiscal 
Assinatura: 03/08/2018
Bauru, 18 de agosto de 2018.
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 056220
Processo nº 5388/17- Registro de Preço nº 037/17
Contratante: EMDURB 
Compromissária: FAROL SINALIZAÇÃO VIÁRIA
Objeto: 02 un Bolacha a led de 5 mm, verde, 200mm, 10 un Bolacha a led de 5mm vermelha
Valor Total: R$ 2.310,00
Condições de Pagamento: 30 dias da emissão da nota fiscal 
Assinatura: 03/08/2018
Bauru, 18 de agosto de 2018.
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 056221
Processo nº 5388/17- Registro de Preço nº 037/17
Contratante: EMDURB 

Compromissária: CIDADE VERDE SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA- EPP
Objeto: 10 un Bolacha a led de 5mm vermelha 300mm, 15 un Bolacha a led de 5mm verde 300mm
Valor Total: R$ 6.875,00
Condições de Pagamento: 30 dias da emissão da nota fiscal 
Assinatura: 03/08/2018
Bauru, 18 de agosto de 2018.
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 056223
Processo nº 0364/16-   Pregão presencial nº 001/16
Contratante: EMDURB 
Compromissária: TELEFÔNICA BRASIL S.A
Objeto: 01 M.O. Telefonia fixa
Valor Total: R$ 66,81
Condições de Pagamento: 10º dia útil subsequente a prestação 
Assinatura: 06/08/2018
Bauru, 18 de agosto de 2018.
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 056224
Processo nº 0190/18   Registro de preço nº 003/18
Contratante: EMDURB 
Compromissária: GRAMINHA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
Objeto: 3600 L Diesel S-10
Valor Total: R$ 11.804,40
Condições de Pagamento: 10º dia útil emissão nf 
Assinatura: 07/08/2018
Bauru, 18 de Agosto de 2018.
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 056225
Processo nº 0190/18   Registro de preço nº 003/18
Contratante: EMDURB 
Compromissária: REDE LK POSTOS LTDA
Objeto: 9000 L Oleo diesel 
Valor Total: R$ 28.485,00
Condições de Pagamento: 10º dia util emissão nf
Assinatura: 07/08/2018
Bauru, 18 de Agosto de 2018.
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 056226
Processo nº 9525/17-   Registro de preço nº 082/17
Contratante: EMDURB 
Compromissária: ALBANO BAURU COMERCIO GLP LTDA  
Objeto: 02 un Gás doméstico (Botijão 13 kg) 
Valor Total: R$ 136,00
Condições de Pagamento: 30 dias da emissão da nota fiscal 
Assinatura: 09/08/2018
Bauru, 18 de Agosto de 2018.
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 056227
Processo nº 0190/18   Registro de preço nº 003/18
Contratante: EMDURB 
Compromissária: REDE LK POSTOS LTDA
Objeto: 150 L Oleo diesel 
Valor Total: R$ 474,75
Condições de Pagamento: 10º dia util emissão nf
Assinatura: 09/08/2018
Bauru, 18 de Agosto de 2018.
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 056228
Processo nº 0190/18   Registro de preço nº 003/18
Contratante: EMDURB 
Compromissária: GRAMINHA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
Objeto: 100 L Diesel S-10
Valor Total: R$ 327,90
Condições de Pagamento: 10º dia útil emissão nf
Assinatura: 09/08/2018
Bauru, 18 de Agosto de 2018.
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 056229
Processo nº 10.694/17- Registro de Preço nº 078/17
Contratante: EMDURB 
Compromissária: AXXON OIL LUBRIFICANTES LTDA ME 
Objeto: 1000 L Óleo hidráulico 68, 40 L Oleo sae 90 para câmbio e diferencial, 24 L Óleo lubrificante 20w 50- classificação, 
24 L Óleo lubrificante 5w 40- classificação 
Valor Total: R$ 5.712,56
Condições de Pagamento: 30 dias da emissão da nota fiscal 
Assinatura: 10/08/2018
Bauru, 18 de agosto de 2018.
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 056230
Processo nº 0190/18- Registro de Preço nº 003/18
Contratante: EMDURB 
Compromissária: E.A. TUSCHI COMBUSTÍVEIS 
Objeto: 250 L Álcool (Combustível)
Valor Total: R$ 577,25
Condições de Pagamento: 10º dia útil emissão nf 
Assinatura: 10/08/2018
Bauru, 18 de agosto de 2018.
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 056231
Processo Nº 0190/18- Registro de Preço nº 003/18
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Contratante: EMDURB 
Compromissária: E.A. TUSCHI COMBUSTÍVEIS 
Objeto: 300 L Gasolina 
Valor Total: R$ 1.236,60
Condições de Pagamento: 10º dia útil emissão nf 
Assinatura: 10/08/2018
Bauru, 18 de agosto de 2018.
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 056232
Processo nº 0364/16- Pregão presencial nº 001/16
Contratante: EMDURB 
Compromissária: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
Objeto: 01 M.O.Telefonia fixa 
Valor Total: R$ 112,56
Condições de Pagamento: 10º dia util subsequente a prestação do
Assinatura: 13/08/2018
Bauru, 18 de agosto de 2018.
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 056233
Processo nº 9525/17- Registro de Preço nº 082/17
Contratante: EMDURB 
Compromissária: ALBANO BAURU COMERCIO GLP LTDA 
Objeto: 02 un Gás doméstico (Botijão 13 kg)
Valor Total: R$ 136,00
Condições de Pagamento: 30 dias da emissão da nota fiscal
Assinatura: 13/08/2018
Bauru, 18 de agosto de 2018.
Presidente da EMDURB.

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

Donizete do Carmo dos Santos
Presidente 

Criada pela Lei 4830 de 17 de maio de 2002, tem como objetivo gerir Regime de Previdência Social dos Servidores Públicos 
Municipais Efetivos de Bauru da Administração Direta Autarquia Fundacional e da Câmara e os recursos Previdenciários.

HORÁRIOS E LOCAL DE ATENDIMENTO
Rua Rio Branco, nº 19-31, Vila América, CEP 17014-037

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

DIVISÃO ADMINISTRATIVA

ESTAGIÁRIOS

TORNA SEM EFEITO
A Diretora da Divisão Administrativa, no uso de suas atribuições legais, resolve nesta data Tornar Sem Efeito a 
convocação vinculada no Diário Oficial nº 3.004, do(a) Sr(a). BEATRIZ DIAS, classificado(a) em 28º lugar no Processo 
Seletivo (Edital nº 01/2016), realizado para credenciamento de ESTAGIÁRIOS na área de ENSINO MÉDIO, em virtude 
de DESISTÊNCIA TÁCITA.

CONVOCAÇÃO
CONVOCAÇÃO: Em virtude de DESISTÊNCIA TÁCITA do(a) 28º classificado(a), fica convocado(a), para prover a 
função de ESTAGIÁRIO na área de ENSINO MÉDIO, na Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais 
Efetivos de Bauru, o(a) Sr(a) ADÉLIA GABRIELA TERSE ROCHA, classificado(a) em 29º lugar, no Processo Seletivo 
para credenciamento de estagiário na área de ENSINO MÉDIO, edital nº 01/2016. Este(a) deve comparecer ao Centro 
de Integração Empresa – CIEE, localizado na Rua Virgílio Malta, nº 10-5, Centro, Bauru/SP, CEP: 17015-220, 
num prazo não superior a 10 dias, a contar desta publicação. O não comparecimento no local e prazo estipulados 
acarretará a sua desistência.
Bauru, 17 de agosto de 2018.

PORTARIAS DA PRESIDÊNCIA

PORTARIA Nº 286/2018
APOSENTA voluntariamente, com paridade a partir de 17 de agosto de 2018 a(o) Sr(a). Filomena Francisca da Costa, 
portador(a) do RG nº. 13.XXX.XXX-7 SSP/SP e CPF/MF nº. 056.XXX.XXX-79, PIS/PASEP nº 10871276388, servidor(a) 
do(a) Prefeitura Municipal de Bauru, Secretaria da Educação cargo efetivo de Especialista em Educação – Professor 
de Educação Básica Jovens e Adultos, matrícula funcional nº 22.765, padrão B-18, com proventos integrais conforme 
procedimento administrativo nº 2996/2015, uma vez atendidas às condições estabelecidas no artigo 145 incisos I, II, III e 
IV c/c artigo 92 § 5º da Lei Municipal nº 4830/2002 e 5397/2006.
Bauru, 16 de agosto de 2018.

PORTARIA Nº 287/2018
CONCEDE pensão por morte, com efeitos retroativos a 07 de janeiro de 2016, a(o) Sr.(a) Pedro Vicentin Neto, portador(a) 
do RG nº. 16.XXX.XXX SSP/SP e CPF/MF nº. 067.XXX.XXX-24, em decorrência do óbito do(a) Sr(a). Plinio Vicentim, 
portador(a) do RG nº 656.XXX-X SSP/SP CPF/MF nº. 539.XXX.XXX-00 PIS/PASEP nº. 1.700.298.968-3, no cargo 
de Pedreiro , matrícula funcional nº. 101.307, servidor(a)  do(a) Departamento de Água e Esgoto, conforme solicitado 
no procedimento administrativo nº. 119/2016, uma vez atendidas às condições estabelecidas no art. 40 § 7º inciso I da 
Constituição Federal c/c art. 115 e 116 inciso II da Lei Municipal 4830/2002 e 5397/2006.
Bauru, 16 de agosto de 2018.

ERRATA 

No Diário Oficial do dia 16/08/2018
Onde se Lê:
PORTARIA Nº 285/2018
APOSENTA voluntariamente, com paridade a partir de 15 de agosto de 2018 a(o) Sr(a). José Gerano Gozzi, portador(a) 
do RG nº. 24.XXX.XXX-0 SSP/SP e CPF/MF nº. 277.XXX.XXX-44, PIS/PASEP nº 10817444597, servidor(a) do(a) 
Prefeitura Municipal de Bauru, Secretaria Municipal de Meio Ambiente cargo efetivo de Auxiliar em Manutenção, 
Conservação e Transporte – Ajudante Geral, matrícula funcional nº 16.793, padrão C-21, com proventos integrais 

conforme procedimento administrativo nº 1538/20189, uma vez atendidas às condições estabelecidas no artigo 145 incisos 
I, II, III e IV da Lei Municipal nº 4830/2002 e 5397/2006.
Bauru, 14 de agosto de 2018.

Leia – se:
PORTARIA Nº 285/2018
APOSENTA voluntariamente, com paridade a partir de 15 de agosto de 2018 a(o) Sr(a). José Genaro Gozzi, portador(a) 
do RG nº. 24.XXX.XXX-0 SSP/SP e CPF/MF nº. 277.XXX.XXX-44, PIS/PASEP nº 10817444597, servidor(a) do(a) 
Prefeitura Municipal de Bauru, Secretaria Municipal de Meio Ambiente cargo efetivo de Auxiliar em Manutenção, 
Conservação e Transporte – Ajudante Geral, matrícula funcional nº 16.793, padrão C-21, com proventos integrais 
conforme procedimento administrativo nº 1538/20189, uma vez atendidas às condições estabelecidas no artigo 145 incisos 
I, II, III e IV da Lei Municipal nº 4830/2002 e 5397/2006.
Bauru, 14 de agosto de 2018.

COMUNICADOS
COMUNICAMOS o falecimento da Sra. Loudiz Rossi Ferreira, portadora do RG nº 8.XXX.XXX SSP/SP e CPF/MF nº 
217.XXX.XXX-79, matrícula nº 7.552, servidora inativa FUNPREV-PMB, ocorrido em 14/08/2018.

DIVISÃO PREVIDENCIÁRIA:

Seção de Benefícios

Processos Deferidos:
Processo Nome Assunto

2689/2018 Thiago de  Carvalho Alves Neves Inclusão de Dependente

2812/2018 Fábio Henrique Hernandes Inscrição de Segurado e Inclusão de 
Dependentes

2813/2018 Angelica de Freitas Inscrição de Segurada e Inclusão de 
Dependente

2817/2018 Luiz Antonio Alcides Exclusão e Inclusão de Dependente 

2831/2018 Querem Cardoso Santana de Oliveira Inscrição de Segurada e Inclusão de 
Dependentes

2835/2018 Bruno Lipi Mariano da Silva Inscrição de Segurado e Inclusão de 
Dependente

2836/2018 Bruno Felipe Ribeiro Paulon Inscrição de Segurado e Inclusão de 
Dependente

2838/2018 Wesley Antonio dos Santos Inscrição de Segurado e Inclusão de  
Dependentes

2839/2018 Pedro Vitório de Sousa Exclusão de Dependente

2860/2018 Cristiane Lopes de Sousa Inscrição de  Segurada e Inclusão de 
Dependentes

2861/2018 Gabriel de Melo Soares Inscrição de  Segurado

2862/2018 Eliane Dionízio de Souza Estevam Inscrição de Segurada e Inclusão de 
Dependentes

2877/2018 Raquel Cristiane de Moraes Inscrição de  Segurada
2882/2018 Fernando Bertaldi Cano Exclusão de dependente
2883/2018 Kelly Christina Algarra Marra Exclusão de Dependentes
2884/2018 Bruna Garcia da Silva Inscrição de Segurada
2885/2018 Mariana Jordani Meirelles da Fonseca Inscrição de Segurada
2886/2018 Ana Maria Gimenez Inscrição de Segurada

2887/2018 Cherley de Oliveira Freitas Zulian Inscrição de Segurada e Inclusão de 
dependentes

2888/2018 Ednei Antonio Luna Inscrição de Segurado e Inclusão de 
Dependentes

2889/2018 Francine Aparecida Cardoso Polato Inscrição de Segurada e Inclusão de 
Dependentes

2890/2018 Silvia Fernanda dos Santos Castro Inscrição de Segurada e Inclusão de 
Dependentes

PERÍCIA MÉDICA

Concessão de Auxílio-doença:

Nome Matrícula Inicial Período 
(dias) Término

Ailton dos Santos 13.813 19/08/2018 34 21/09/2018
Alexandre Henrique Severino Cansado 30.552 09/08/2018 90 06/11/2018
Ana Cristina Melancieri Simão 28.168 10/08/2018 07 16/08/2018
Antônio Navarro 30.605 08/08/2018 45 21/09/2018
Doralice Falico Faria 16.099 12/08/2018 180 07/02/2019
Esdras Giovani Pelição 102.471 07/08/2018 60 05/10/2018
Flávia Regina Aparecida da Silva Gonçalves 31.050 26/07/2018 53 16/09/2018
Geraldo Alves da Silva 20.955 09/08/2018 30 07/09/2018
Goretti Fidelis Kempner 27.884 05/08/2018 60 03/10/2018
José Adão de Lima 100.590 06/08/2018 90 03/11/2018
José Carlos dos Santos 21.025 02/08/2018 90 30/10/2018
Luiz Fernando Gonçalves Ordani 28.515 01/08/2018 30 30/08/2018
Luzia de Paula Carvalho de Oliveira 28.891 14/08/2018 45 27/09/2018
Maria Augusta Nogueira Herdade 23.482 09/08/2018 15 23/08/2018
Maria Elizabete de Lima Neuenfeld 23.381 11/08/2018 15 25/08/2018
Maria Raquel Carneiro 29.024 08/08/2018 90 05/11/2018
Patricia Gonçalves Leão de Bessa 25.085 18/08/2018 120 15/12/2018
Pedro José da Silva 17.415 13/08/2018 120 10/12/2018
Renata Aparecida Gomes 25.109 10/08/2018 45 23/09/2018
Samantha Myra do Nascimento Prestes 28.821 13/08/2018 30 11/09/2018
Sônia Aparecida dos Santos Macedo 24.578 10/08/2018 30 08/09/2018
Talita Vaz Henrique Souza 32.326 07/08/2018 15 21/08/2018
Valéria Messias dos Santos 30.670 08/08/2018 120 05/12/2018
Viviane Braga Nunes 31.054 15/08/2018 13 27/08/2018

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

Nome Secretaria de Origem Retornar em:
Ailton dos Santos SEBES 22/09/2018
Alexandre Henrique Severino Cansado Secretaria de Obras 07/11/2018
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Ana Cristina Melancieri Simão Secretaria da Educação 17/08/2018
Antônio Navarro SEMMA 22/09/2018
Esdras Giovani Pelição DAE 06/10/2018
Flávia Regina Aparecida da Silva Gonçalves Secretaria da Educação 17/09/2018
Geraldo Alves da Silva SEMMA 08/09/2018
Goretti Fidelis Kempner Secretaria da Educação 04/10/2018
José Adão de Lima DAE 04/11/2018
Luiz Fernando Gonçalves Ordani SEMEL 31/08/2018
Luzia de Paula Carvalho de Oliveira Secretaria da Educação 28/09/2018
Maria Augusta Nogueira Herdade Secretaria da Saúde 24/08/2018
Maria Elizabete de Lima Neuenfeld Secretaria da Educação 26/08/2018
Maria Raquel Carneiro Secretaria da Educação 06/11/2018
Renata Aparecida Gomes Secretaria da Educação 24/09/2018
Samantha Myra do Nascimento Prestes Secretaria da Educação 12/09/2018
Sônia Aparecida dos Santos Macedo Secretaria da Educação 09/09/2018
Talita Vaz Henrique Souza Secretaria da Saúde 22/08/2018
Viviane Braga Nunes Secretaria da Educação 28/08/2018

Concessão de Salário Maternidade:

Nome Matrícula Inicial Período 
(dias) Término

Renata Daniela Gimenes Soares 33.777 06/08/2018 120 03/12/2018

ELEIÇÃO FUNPREV
A Comissão de Eleição para a escolha dos Membros que irão compor os Conselhos Curador e Fiscal da Funprev - Gestão 
2019/2020, torna público a manutenção da decisão do indeferimento de inscrição da candidata ao Conselho Fiscal, 
GILMARA MEIRE DE SOUSA ARAÚJO, conforme processo administrativo n° 2742/2018.
A Comissão de Eleição para a escolha dos Membros que irão compor os Conselhos Curador e Fiscal da Funprev - Gestão 
2019/2020, torna pública a lista oficial de candidatos inscritos:

INSCRITOS CONSELHO FISCAL (BIÊNIO 2019/2020)
NOME SECRETARIA CONSELHO

01. JOSÉ APARECIDO DOS SANTO APOSENTADO FISCAL
02. SORAYA DE GOES APOSENTADO FISCAL
03. CAMILA ROCHA COELHO MARIANO JURÍDICO FISCAL
04. VALDERES ALVES CARDOSO EDUCAÇÃO FISCAL
05. JULIANO DE FREITAS BORGES FINANÇAS FISCAL
06. MARIO SÉRGIO QUEIXADA RODRIGUES ADMINISTRAÇÃO FISCAL
08. FABIANO DOS SANTOS MENEZES DAE FISCAL
09. AURY MIGUEL NASCIMENTO SAÚDE FISCAL
10. GERALDA CRISTINA DE PAULA SEBES FISCAL

INSCRITOS CONSELHO CURADOR (BIÊNIO 2019/2020)
NOME SECRETARIA CONSELHO
01. NILTON JOSÉ DE OLIVEIRA SAGRA CURADOR
02. GILSON GIMENES CAMPOS SAÚDE CURADOR
03. LUIS FERNANDES RUEDA GABINETE CURADOR
04. GABRIEL COSTA PLACCE FINANÇAS CURADOR
05. RUBENS ROBERTO RODRIGUES DE SOUZA CÂMARA CURADOR
06. MARTA DE CASTRO ALVES CORRÊA EDUCAÇÃO CURADOR
07. ELÂNIA MARIA DE FREITAS RABELO JURÍDICO CURADOR
08. JOSÉ RICARDO ORTOLANI DAE CURADOR
09. ARY EUCLIDES ACOSTA ADMINISTRAÇÃO CURADOR
10. MATHEOS DE LIMA CARVALHO SAÚDE CURADOR

PODER LEGISLATIVO
Alexssandro Bussola

Presidente

Atos da Diretoria
ORADORES INSCRITOS PARA FAZEREM USO DA PALAVRA NO EXPEDIENTE DA 29ª SESSÃO 

ORDINÁRIA, A SER REALIZADA NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2018

ORADORES INSCRITOS:
LUIZ CARLOS BASTAZINI / PV
LUIZ CARLOS RODRIGUES BARBOSA / PRB
MANOEL AFONSO LOSILA / PDT
MARCOS ANTONIO DE SOUZA / PP
MILTON CÉSAR DE SOUZA SARDIN / PTB
NATALINO DAVI DA SILVA / PV
RICARDO PELISSARO LOQUETE / PPS
ROGER BARUDE / PPS
SÉRGIO BRUM / PSD
TELMA GOBBI / SD

YASMIM NASCIMENTO / PSC
ALEXSSANDRO BUSSOLA / PDT
BENEDITO ROBERTO MEIRA / PSB
CHIARA RANIERI BASSETTO / DEM
FÁBIO SARTORI MANFRINATO / PP
FRANCISCO CARLOS DE GOES / PMDB
JOSÉ ROBERTO MARTINS SEGALLA / DEM
Bauru, 17 de agosto de 2018.
ALEXSSANDRO BUSSOLA - Presidente

JOSIANE SIQUEIRA - iretora de Apoio Legislativo

Pauta das Sessões
PAUTA Nº 29/2018

29ª SESSÃO ORDINÁRIA
EMENTÁRIO DOS PROCESSOS EM PAUTA PARA A SESSÃO

 A SER REALIZADA EM 20 DE AGOSTO DE 2018

PRIMEIRA DISCUSSÃO
Processo n° Assunto
   150/18 Projeto de Lei nº 70/18, que disciplina a nomeação e posse no âmbito da Administração Municipal e 

dá outras providências.
Autoria: PREFEITO MUNICIPAL

DISCUSSÃO ÚNICA
Processo n° 
Assunto

   159/18 Projeto de Decreto Legislativo que dá denominação de Praça ARSENIO SANCHES a uma praça 
pública localizada no loteamento Residencial Estoril Premium.
Autoria: FRANCISCO CARLOS DE GOES

Moção nº Assunto
   60/18 De Aplauso ao Aeroclube de Bauru em comemoração aos 80 anos de fundação.

Autoria: SÉRGIO BRUM

   61/18 De Aplauso à Imobiliária Cel-Lar pelo aniversário de 21 anos.
Autoria: SÉRGIO BRUM

   62/18 De Aplauso ao Cartão de Todos pela iniciativa de oferecer assistência médica de forma acessível e 
inclusiva.
Autoria: NATALINO DAVI DA SILVA

   63/18 De Aplauso à Associação Bauruense de Combate ao Câncer, na pessoa de sua atual presidente, 
Cristina Berriel Aidar, pela relevância e qualidade do trabalho desenvolvido.
Autoria: MILTON CÉSAR DE SOUZA SARDIN

Bauru, 17 de agosto de 2018.
ALEXSSANDRO BUSSOLA - Presidente

JOSIANE SIQUEIRA - Diretora de Apoio Legislativo

Editais e Avisos
CONVÊNIO: CMB x Colégio Athena Dinâmico – RH 006/2018
ASSUNTO: Estágio para complementação de Ensino e Aprendizagem 
LEGISLAÇÃO:  Resolução Municipal 484/2008 e Lei Federal 11.7883/2008
ASSINATURA:   01/03/2018
VIGÊNCIA:   01/03/2018 a 28/02/2023

PROCESSO DA nº 160/2018
PREGÃO PRESENCIAL nº 05/2018
LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME E EPP
OBJETO: Aquisição de 3 (três) armários planejados de cozinha.
Critério: Menor preço global.
Data da Abertura:  30 de agosto de 2018 (quinta-feira).
Horário: 09 horas.
Local: Câmara Municipal de Bauru, localizada na Praça D. Pedro II, 01-50, Centro, Bauru - SP, CEP 17.015-230.

PROCESSO DA nº 221/2018
PREGÃO PRESENCIAL nº 06/2018
LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME E EPP
OBJETO: Aquisição de 01 (um) sistema para gravação e auditoria de programação de TV digital.
Critério: Menor preço por item.
Data da Abertura:  31 de agosto de 2018 (sexta-feira).
Horário: 09 horas.
Local: Câmara Municipal de Bauru, localizada na Praça D. Pedro II, 01-50, Centro, Bauru - SP, CEP 17.015-230.
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