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Diário Oficial de Bauru ASSINADO DIGITALMENTE 
PELO PREFEITO MUNICIPAL

PODER EXECUTIVO
Clodoaldo Armando Gazzetta

Prefeito Municipal

Seção I
Gabinete do Prefeito

Maria José Majô Jandreice 
Chefe de Gabinete

ATOS DO GABINETE
PORTARIA DA COODENADORIA DE INFORMÁTICA Nº 03/2019

Cria a Comissão Especial de Gestão de Contratos no âmbito da Coordenadoria de Informática
DAVID JOSÉ FRANÇOSO, Coordenador de Informática, no uso de suas atribuições legais, conferidas 
pelo artigo 12, inciso II, alínea “a”, da Lei Municipal nº 5.804/2009;
Considerando a necessidade de realização de uma gestão eficaz de Contratos, no âmbito da Coordenadoria 
de Informática;
Considerando o Decreto nº 13.832, de 6 de julho de 2018, que regulamenta a gestão e fiscalização de 
contratos e instrumentos análogos firmados pelo Município de Bauru;
Considerando os contratos em execução números 7.526/2014; 8.179/2016; 8.381/2017; 8.536/2017; 
8.555/2017; 8.812/2018; 8.901/2018; 9.009/2018; 9.026/2018; 9.062/2018 e 9.117/2018.
Considerando a autorização expressa do Senhor Prefeito Municipal Clodoaldo Gazzetta no procedimento 
administrativo nº 127.911/2019.

RESOLVE:
Art. 1º.  Criar a Comissão Especial de Gestão de Contratos no âmbito da Coordenadoria de Informática.
Art. 2º.  A Comissão Especial de Gestão de Contratos será composta pelos seguintes membros:
- Ana Lígia Correa da Conceição, matrícula 29.173;
- Bruno Pasquarelli Macedo, matrícula 33.425;
- Caian Alexandre da Silva, matrícula 29.945;
- Cristiano de Souza Camargo, matrícula 25.738;
- Luis Otávio Neves Grejo, matrícula 33.465;
- Lucas Chasseraux Tauil, matrícula 30.326;
- Rodrigo Martello Alves de Souza, matrícula 34.620, e
- Wellington Francisco da Silva – matrícula 32.502.
Art. 3º.    A Comissão será presidida pelo servidor Lucas Chasseraux Tauil.
Art. 4º.    Prazo de conclusão dos trabalhos: PERMANENTE.
Art. 4º.  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PUBLICA-SE, REGISTRA-SE E CUMPRA-SE.
Bauru, 16 de setembro de 2019.

DAVID JOSÉ FRANÇOSO
COORDENADOR DE INFORMÁTICA

OUVIDORIA GERAL

A OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO (criada pelo Decreto nº 13787 de 23 de maio de 2018) 
recebe manifestações referentes aos serviços prestados pelas secretarias municipais (exceto Secretaria da 
Saúde), EMDURB e DAE nos seguintes tipos:
ELOGIO;
SUGESTÃO;
RECLAMAÇÃO;
DENÚNCIA.
Acesse a OUVIDORIA GERAL pelos seguintes canais:
Site da prefeitura: www.bauru.sp.gov.br/ouvidoria
email: ouvidoria@bauru.sp.gov.br
Telefone: 3235-1156 (segunda a sexta das 8h as 18h)
Correspondência enviadas para o seguinte endereço:
OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Praça das Cerejeiras 1-59
Vila Noemy - Bauru - SP
CEP 17014-500

EXTRATOS
TERMO DE PERMISSÃO DE USO N° 1.987/19 - PROCESSO Nº 39.454/19 – PERMITENTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU - PERMISSIONÁRIO: ASSOCIAÇÃO PAZ EM MOVIMENTO - OBJETO: 
O PERMITENTE confere à PERMISSIONÁRIA o uso de um imóvel de propriedade do PERMITENTE, 
correspondente ao prédio anexo da EMEF Geraldo Barone, objeto da Matrícula nº 100.238, do 2º 
Oficial de Registro de Imóveis, identificação Municipal nº 4/2108/004 (“casa do caseiro”), situado na 
Rua João Prudente Sobrinho, n° 1-30, Núcleo Fortunato Rocha Lima. - PRAZO: INDETERMINADO– 
ASSINATURA: 06/09/19, conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho 1.993.

CONVÊNIO Nº 2.210/19 - PROCESSO Nº 97.807/19 - CONVENENTE: MUNICÍPIO DE BAURU 
- CONVENIADO: MUNICÍPIO DE PIRATININGA - OBJETO: O presente convênio tem por objeto 
a mútua cessão de equipamentos, materiais e Servidores com o objetivo de mitigar os efeitos dos 
episódios de pluviosidade nas áreas do Córrego do Veado identificadas pela Defesa Civil de Bauru como 
críticas, promovendo o retorno do canal à sua calha natural e o aumento de seção - PRAZO: 12 meses - 
ASSINATURA: 26/08/2019.

Seção II
Secretarias Municipais

Secretaria da Administração
Donizete do Carmo dos Santos

Secretário
LOCAIS E HORÁRIOS DE ATENDIMENTO

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

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

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

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

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

Atendimento: 8h às 12h – 13h às 17h

CONTATOS

Secretário da Administração: (14) 3235-1099
Gabinete do Secretário: (14) 3235-1099 

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

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

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

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

Departamento de Avaliação Funcional: (14) 3235-1158
Divisão de Apoio ao Servidor: (14) 3227-5647

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

Seção de Segurança e Medicina do Trabalho: (14) 3234-9022
Serviço Social: (14) 3227-5650

Divisão de Avaliação: (14) 3235-1277
Departamento de Recursos Humanos: (14) 3235-1207

Divisão de Concursos: (14) 3235-1081
Escola de Gestão Pública: (14) 3235-1043

E-mail: administracao@bauru.sp.gov.br
COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL (CDF – ADM): cdf_adm@bauru.sp.gov.br

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

FAQ – PERGUNTAS MAIS FREQUENTES: http://www.bauru.sp.gov.br/administracao/
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DEPARTAMENTO DE AVALIAÇÃO FUNCIONAL 

DIVISÃO DE APOIO AO SERVIDOR 
SEÇÃO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO 

Convocação

A servidora abaixo está convocada a realizar Perícia Médica, na Seção de Segurança e Medicina do 
Trabalho - SESMT, localizado à Rua Marcondes Salgado, 2-45 – Centro.

NOME: Andrea Aparecida Mansano
MATRÍCULA: 24751
DIA DO COMPARECIMENTO: 07/10/2019 (Segunda-feira) 
HORÁRIO: 08:20h 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL

DISPENSAS: A partir 15/09/2019, portaria nº 2.308/2019, dispensa, a pedido, a servidora DANIELE 
CRISTINA SANTAREM SALES, RG nº 29.869.464-5, matrícula nº 33.070, da função de confiança de 
Diretor de Divisão de Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, da Secretaria Municipal de Saúde, 
conforme processo nº 103.389/2019.

A partir 09/09/2019, portaria nº 2.309/2019, dispensa, a servidora FRANCINE BRANDAO DOLO 
DE SOUZA, RG nº 28.173.930-4, matrícula nº 30.618, da função de confiança de Diretor da Divisão de 
Nutrição, da Secretaria Municipal de Educação, conforme processo nº 130.467/2019.

DESIGNAÇÃO: A partir de 17/09/2019, portaria nº 2.310/2019, designa a servidora ANA CAROLINA 
MORETTO TANNO DE MATOS, RG nº 32.388.595-0, matrícula nº 29.127, na função de confiança de 
Diretor da Divisão de Nutrição, da Secretaria Municipal de Educação, conforme processo nº 130.455/2019.

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

TORNA SEM EFEITO
PORTARIA Nº 2298/2019: A Diretora de Departamento de Recursos Humanos no uso de suas atribuições 
legais, que confere com a Lei Municipal 7.109 de 12 de setembro de 2018, resolve: Tornar Sem Efeito 
no Diário Oficial nº 3166, a PORTARIA N.º 2103/2019 que nomeou  o (a) Sr(a). LUCIDALVA INES 
RODRIGUES DAMASCENO, portador(a) do RG nº 231083361, classificação 159º lugar, no cargo 
efetivo de “ASSISTENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA - MERENDEIRA”, edital 14/2015, EM 
RAZÃO DE DESISTÊNCIA.

PORTARIA Nº 2299/2019: A Diretora de Departamento de Recursos Humanos no uso de suas atribuições 
legais, que confere com a Lei Municipal 7.109 de 12 de setembro de 2018, resolve: Tornar Sem Efeito no 
Diário Oficial nº 3166, a PORTARIA N.º 2046/2019 que nomeou  o (a) Sr(a). LEILA MARIA NUNES, 
portador(a) do RG nº 348564922, classificação 64º lugar, no cargo efetivo de “AGENTE EDUCACIONAL 
- SECRETÁRIO DE ESCOLA”, edital 16/2015, DESISTÊNCIA TÁCITA.

PORTARIA Nº 2300/2019: A Diretora de Departamento de Recursos Humanos no uso de suas atribuições 
legais, que confere com a Lei Municipal 7.109 de 12 de setembro de 2018, resolve: Tornar Sem Efeito 
no Diário Oficial nº 3166, a PORTARIA N.º 2034/2019 que nomeou  o (a) Sr(a). JOSE CARLOS 
GONCALVES JUNIOR, portador(a) do RG nº 422596814, classificação 66º lugar, no cargo efetivo 
de “AUXILIAR EM SAÚDE - AGENTE DE CONTROLE ÀS ENDEMIAS”, edital 01/2016 SMS, 
DESISTÊNCIA TÁCITA.

PORTARIA Nº 2301/2019: A Diretora de Departamento de Recursos Humanos no uso de suas atribuições 
legais, que confere com a Lei Municipal 7.109 de 12 de setembro de 2018, resolve: Tornar Sem Efeito 
no Diário Oficial nº 3166, a PORTARIA N.º 2074/2019 que nomeou  o (a) Sr(a). CLODOALDO 
PLAKITQUEN, portador(a) do RG nº 591161035, classificação 4º lugar, no cargo efetivo de 
“ASSISTENTE EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE - LAVADOR DE 
AUTOS E LUBRIFICADOR”, edital 25/2018, DECURSO DE PRAZO.

PORTARIA Nº 2302/2019: A Diretora de Departamento de Recursos Humanos no uso de suas atribuições 
legais, que confere com a Lei Municipal 7.109 de 12 de setembro de 2018, resolve: Tornar Sem Efeito 
no Diário Oficial nº 3166, a PORTARIA N.º 2073/2019 que nomeou  o (a) Sr(a). SUSANA GOMES 
SEVERINO MIGUEL, portador(a) do RG nº 18813759, classificação 7º lugar, no cargo efetivo de 
“TÉCNICO EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - TÉCNICO DE RECURSOS 
HUMANOS”, edital 05/2019, DESISTÊNCIA TÁCITA.

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 2303/2019: Fica nomeado(a), para prover o cargo efetivo de 
ASSISTENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA - MERENDEIRA, no quadro de servidores desta 
Prefeitura, Diário Oficial nº 3166 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 
30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr(a) LUANA BRAGA BENICIO BARBOSA, portador(a) do 
RG n 342850970, em virtude do(a) mesmo (a) haver se classificado em 164º lugar, no concurso público 
para ASSISTENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA - MERENDEIRA, edital nº 14/2015 para exercer as 
funções do cargo.
COMPARECER EM 17/09/2019 ÀS 8h.

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

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 2304/2019: Fica nomeado(a), para prover o cargo efetivo de AGENTE 
EDUCACIONAL - SECRETÁRIO DE ESCOLA, no quadro de servidores desta Prefeitura, Diário 
Oficial nº 3166 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a contar desta 
publicação, o(a) Sr(a) GISELE CRISTINA DE SOUZA, portador(a) do RG n 34976797X, em virtude 
do(a) mesmo (a) haver se classificado em 65º lugar, no concurso público para AGENTE EDUCACIONAL 
- SECRETÁRIO DE ESCOLA, edital nº 16/2015 para exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 17/09/2019 ÀS 09h.

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

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 2305/2019: Fica nomeado(a), para prover o cargo efetivo de 
AUXILIAR EM SAÚDE - AGENTE DE CONTROLE ÀS ENDEMIAS, no quadro de servidores desta 
Prefeitura, Diário Oficial nº 3166 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 
30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr(a) ANA CLARA CARRARO MARMOL, portador(a) do RG 
n 497417972, em virtude do(a) mesmo (a) haver se classificado em 68º lugar, no concurso público para 
AUXILIAR EM SAÚDE - AGENTE DE CONTROLE ÀS ENDEMIAS, edital nº 01/2016 SMS para 
exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 17/09/2019 ÀS 10h.

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

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 2306/2019: Fica nomeado(a), para prover o cargo efetivo de 
ASSISTENTE EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE - LAVADOR DE AUTOS 
E LUBRIFICADOR, no quadro de servidores desta Prefeitura, Diário Oficial nº 3166 após o cumprimento 
das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr(a) CALEU 
BISTULFI LIMA, portador(a) do RG n 43666496, em virtude do(a) mesmo (a) haver se classificado 
em 05º lugar, no concurso público para ASSISTENTE EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E 
TRANSPORTE - LAVADOR DE AUTOS E LUBRIFICADOR, edital nº 25/2018 para exercer as 
funções do cargo.
COMPARECER EM 17/09/2019 ÀS 11h.

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

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 2307/2019: Fica nomeado(a), para prover o cargo efetivo de TÉCNICO 
EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - TÉCNICO DE RECURSOS HUMANOS, no 
quadro de servidores desta Prefeitura, Diário Oficial nº 3166 após o cumprimento das exigências legais, 
num prazo não superior a 30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr(a) GRAZIELE GIOVANA BISPO 
GAMEIRO, portador(a) do RG n 545883805, em virtude do(a) mesmo (a) haver se classificado em 
08º lugar, no concurso público para TÉCNICO EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - 
TÉCNICO DE RECURSOS HUMANOS, edital nº 05/2019 para exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 17/09/2019 ÀS 13h.

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

ANEXO I (ORIGINAIS)
1. RG e CPF (com nome atualizado e menos de 10 anos de emissão);
2. Certidão de casamento (atualizada e legível);
3. Certidão da Justiça Eleitoral que comprove que está QUITE, ao qual pode ser retirada no link abaixo: 
(http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral);
4. CTPS (Carteira de Trabalho - com nome atualizado);
5. Comprovante de Situação Cadastral do CPF (com nome atualizado), ao qual pode ser retirado no link 
abaixo: (https://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/SSL/ATCTA/CPF/ConsultaPublica.asp);
6. Comprovante de endereço atual;
7. Extrato do PIS/PASEP, com nome atualizado, verificar junto a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ou 
BANCO DO BRASIL, se existe o cadastro em mais de 01 (um) número de PIS ou PASEP, caso exista dois 
números deverá solicitar a regularização para um único número. É importante que todos os dados cadastrais 
do candidato estejam atualizados junto ao órgão responsável do PIS (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL) 
ou PASEP (BANCO DO BRASIL), antes da emissão e apresentação do documento junto ao Recursos 
Humanos desta Prefeitura, para evitar problemas futuros; 
8. Comprovação de regularidade com o serviço militar (reservista e/ou equivalente);
9. Atestado de Antecedentes Criminais do Estado de seu RG (www.ssp.sp.gov.br) com o nome atualizado;
10. Certidão de Distribuição de Ações Criminais On Line (https://esaj.tjsp.jus.br/sco/abrirCadastro.do) 
(prazo de 5 dias para emissão)
11. Certidão de nascimento de filhos até 21 anos e/ou se deficiente de qualquer idade;
12. CPF de filhos até 21 anos, se deficiente, de qualquer idade e, se estudante, até 24 anos;
13. Carteira de Vacinação dos filhos menores de 14 anos;
14. PRÉ-REQUISITO EXIGIDO NO EDITAL DO CONCURSO. (Diplomas e/ou certificados);
15. Declaração ou certidão negativa de débitos para os cargos que possuem registros em seus 
respectivos conselhos; 
16. Declaração de horário e local de trabalho para os cargos que por Lei cabem acumulação (para fins de 
análise do acúmulo e/ou compatibilidade de horários);

PROCESSO SELETIVO

CLASSIFICAÇÃO FINAL
Classificação final do Processo Seletivo para credenciamento de estagiários de NÍVEL TÉCNICO 
E SUPERIOR - ÁREAS DIVERSAS (Edital nº 03/2019), nos termos preconizados pelo Contrato nº 
8321/17, pela Lei Federal nº 11.788/08, pela Lei Municipal nº 5.709/09, regulamentada pelo Decreto 
Municipal nº 10.994/09, pela Lei Municipal nº 5.745/2009 e demais legislações pertinentes ao estágio. 

ADMINISTRAÇÃO
Classif. Inscrição Nome Completo Total

1º 0031200023 PEDRO BOMBONATO RICCI 20,00
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2º 0031200009 LILIAN RODRIGUES DA SILVA 19,00
3º 0031200013 LUCAS DE QUADROS MIRANDA 19,00
4º 0031200040 KEZYA NAMIE TAKANO 17,00
5º 0031200020 SARA CAROLINE OLIVEIRA LOURENÇO 17,00
6º 0031200014 MARCOS ALARCÃO 16,00
7º 0031200008 ERICK MANARA PINTO CORREA 15,00
8º 0031200043 IGOR BORGES RAMOS 15,00

JORNALISMO
Classif. Inscrição Nome Completo Total

1º 0031300060 VINICIUS LAGE OLIVEIRA 27,00
2º 0031300054 MARIA CLARA SILVA CONCEIÇÃO 27,00
3º 0031300019 ARTHUR ALMEIDA DE OLIVEIRA 27,00
4º 0031300076 LEANDRO GONÇALVES 26,00
5º 0031300071 FELIPE DE OLIVEIRA WIIRA 26,00
6º 0031300074 GUILHERME EUGENIO DE MELO OLIVEIRA 26,00
7º 0031300067 LUANA ANTUNES CALTABIANO COUTINHO PINTO 26,00
8º 0031300025 NÁDIA SAORI LINHARES 25,00
9º 0031300073 ISABELA CALANCA 25,00
10º 0031300007 BRUNO GONÇALVES DENOFRIO 25,00
11º 0031300009 VANESSA PINTO MORAES 25,00
12º 0031300100 MATHEUS CRISTIANINI DOS SANTOS 25,00
13º 0031300081 FELLIPE DE SOUZA GUALBERTO LEITE 25,00
14º 0031300087 MATHEUS LEANDRO KLEIM 25,00
15º 0031300052 LUIZ GUILHERME MACHADO MORETTO 24,00
16º 0031300045 LEONARDO SOUZA DE OLIVEIRA 24,00
17º 0031300069 AMANDA FERREIRA MEDEIROS 24,00
18º 0031300023 ANA LUIZA OTRENTE BATISTA 24,00
19º 0031300097 LEONARDO SCRAMIN ESTEVES FLORINDO 24,00
20º 0031300039 GIOVANA BARBOSA GUERRA 23,00
21º 0031300031 FILIPPE LUY DOS SANTOS MOREIRA 23,00
22º 0031300061 CARLOS EDUARDO ANDRADE COSTA 23,00
23º 0031300003 CEZAR AUGUSTO MARTINS SILVA 22,00
24º 0031300070 ISABELA FERNANDA MAURÍCIO DE OLIVEIRA 22,00
25º 0031300077 JULIA FARIA PEIXOTO 22,00
26º 0031300032 MELISSA VITORIANO 22,00
27º 0031300027 MARCELA BRIGLIA FRANCO 22,00
28º 0031300014 ISABELE SCAVASSA 22,00
29º 0031300098 BEATRIZ TOLEDO SALGALS 22,00
30º 0031300042 VINÍCIUS LEANDRO DO NASCIMENTO 22,00
31º 0031300058 ELDER JOHN PEREIRA 22,00
32º 0031300096 LARISSA CHAVES PLACCA 21,00
33º 0031300001 ISABELLE TOZZO FERNANDES 21,00
34º 0031300036 INGRID FELIX DA COSTA E SILVA 21,00
35º 0031300030 YASMIN CRISTINA MOSCOSKI FERREIRA 21,00
36º 0031300029 ANA BEATRIZ ROCHA DE NÓBREGA 21,00
37º 0031300068 MARIA JÚLIA DE CONTI COSTA 21,00
38º 0031300055 MARIA CLARA PEREIRA DE OLIVEIRA 20,00
39º 0031300089 LAURA DE ALMEIDA GALLINARI 20,00
40º 0031300088 VINICIOS ROSA FERREIRA 20,00
41º 0031300018 LUCCAS WILLIANS DE SOUZA 20,00
42º 0031300046 SARAH GOMES DA SILVA 20,00
43º 0031300085 MARIA EDUARDA VIEIRA 20,00
44º 0031300079 GIOVANNE GABRIEL RAMOS ANDRÉ 20,00
45º 0031300022 JOÃO VITOR MAEKAWA MOTTA 20,00
46º 0031300020 NICOLAS RAFAEL CRUZ MORALES 20,00
47º 0031300059 VITORIA CRISTINE ANTUNES PEREIRA 18,00
48º 0031300008 JULIANA LUIZA DE ALMEIDA 18,00
49º 0031300004 ELLEN SAYURI OKIDO MATSUMOTO 18,00
50º 0031300084 EGBERTO SANTANA NUNES 16,00

NUTRIÇÃO
Classif. Inscrição Nome Completo Total

1º 0031400013 JULIANA GUARNETTI FABBRO DE CAMARGO 23,00
2º 0031400001 ANA LUIZA DI SESSA 23,00
3º 0031400052 TAIRINE GABRIELA DE PAULA FALCÃO 22,00
4º 0031400050 AFFONSO SANCHES NETO 21,00
5º 0031400008 ARIELI FATIMA SBARDELINI 21,00
6º 0031400017 JULIANO LUIS FRENEDA 20,00
7º 0031400006 FERNANDA LIBÓRIO GODOY 20,00

8º 0031400005 JULIANA MINETTO CARREGA 19,00

9º 0031400046 YAMIN JIMENES BENEDETTE 19,00
10º 0031400007 FERNANDA ESPOLADOR JACINTO SIQUEIRA 19,00
11º 0031400010 NATALIA FERNANDA FONSECA DA SILVA 18,00
12º 0031400036 MARCOS VITOR DE OLIVEIRA SILVA 18,00
13º 0031400014 FERNANDA PERES GOMES 17,00
14º 0031400055 LETICIA DE JESUS ARRUDA 16,00

RADIO E TV
Classif. Inscrição Nome Completo Total

1º 0031500023 GIOVANNA MARTINHO CONCEIÇÃO 22,00
2º 0031500003 ANA LIVIA BERNARDINO CASTILHO 20,00

3º 0031500004 CAROLINA DE ALMEIDA FREITAS MOREIRA 
SILVA 20,00

4º 0031500021 VINICIUS MARCELO DOS SANTOS 20,00
5º 0031500009 PEDRO HENRIQUE RADIGHIERI TURATO 19,00
6º 0031500020 OSEIAS GUSTAVO DE SOUZA 19,00
7º 0031500014 DJULIEL GLEYCSON DA SILVA 17,00
8º 0031500024 LEANDRO FERNNANDES VALERIO 15,00

TECNÓLOGO DE RH
Classif. Inscrição Nome Completo Total

1º 0031600001 CAMILA JORGE MORETTI DE CAMPOS 28,00
2º 0031600009 RAFAEL DE AZEVEDO SANCHES 23,00
3º 0031600002 MERI ELEN CARVALHO DA SILVA 19,00
4º 0031600008 SIMONE CRISTINA DOS SANTOS 19,00
5º 0031600027 KAREN BARBOSA DA ROCHA 17,00
6º 0031600011 LIZIÊ DEL HOYO DA COSTA 16,00

TÉCNICO DE ADMINISTRAÇÃO
Classif. Inscrição Nome Completo Total

1º 0031100002 BRENO SANTOS MANTOANI 23,00
2º 0031100006 MARIANA HIROE NAMIKI 22,00
3º 0031100004 KEYLA REBECA MARIANO ANUNCIAÇÃO 21,00
4º 0031100016 ANDREZZA CRISTINA GLADI DOS SANTOS 20,00
5º 0031100007 LUAN NAVARRO FERNANDES SANTINELI 18,00

Os candidatos aprovados deverão aguardar convocação do Departamento de Recursos Humanos através do 
Diário Oficial de Bauru.

Bauru/SP, 17 de setembro de 2019.
A Comissão

CLASSIFICAÇÃO FINAL
Classificação final do Processo Seletivo para credenciamento de estagiários de NÍVEL SUPERIOR - 
DIREITO (Edital nº 04/2019), nos termos preconizados pelo Contrato nº 8321/17, pela Lei Federal nº 
11.788/08, pela Lei Municipal nº 5.709/09, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 10.994/09, pela Lei 
Municipal nº 5.745/2009 e demais legislações pertinentes ao estágio.

Classif. Inscrição Nome Completo Total
1º 0031700003 GUSTAVO MARINHO DE SOUZA 27,00
2º 0031700047 LEONARDO GABRIEL DE TOLEDO 24,00
3º 0031700045 JOÃO GUILHERME SILVA HUMER 23,00
4º 0031700022 GIOVANA BRAZ DA SILVA 23,00
5º 0031700023 PATRICIA MONISE MACHADO 21,00
6º 0031700046 LETICIA CROSERA MENEZES 20,00
7º 0031700004 RENAN FERREIRA DO AMARAL 20,00
8º 0031700083 YASMIM MONTICELLI SHAHINIAN DA CRUZ 20,00
9º 0031700020 KAMILA XAVIER GABRIEL 20,00
10º 0031700105 PRISCILA CAROLINE SILVA 19,00
11º 0031700062 ONIVALDO SIMENSATO JUNIOR 19,00
12º 0031700104 LUCAS MEDEIROS MINATEL 19,00
13º 0031700039 MARIA JULIA FAIDIGA RODRIGUES 19,00
14º 0031700087 ANDRE LUIS DE OLIVEIRA MATHEUS 18,00
15º 0031700089 JOÃO PEDRO ALVES MOREIRA 18,00
16º 0031700065 CAIO HENRIQUE LIMA MUNHOZ 18,00
17º 0031700032 THIAGO ALMEIDA RODRIGUES 18,00
18º 0031700010 MARIA RITA ADAIL SANTOS DIEGO 17,00
19º 0031700036 LIGIA DA SILVA MORANDIM CURY 17,00
20º 0031700055 GABRIELA ZANQUETA BRITO 17,00
21º 0031700108 GISELE APARECIDA LIMA DE OLIVEIRA 16,00
22º 0031700073 LETÍCIA APARECIDA DOS SANTOS 16,00
23º 0031700076 GIOVANA COPI PEREIRA 15,00
24º 0031700026 LUÍS GUSTAVO DE LIMA ALVES 15,00
25º 0031700049 MARCIO KIYOSHI SHIKASHO 15,00
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26º 0031700114 MARIA JHULIA VELOZO PEREIRA 15,00
27º 0031700017 JOÃO HENRIQUE VICARI JUNCAL 15,00

Os candidatos aprovados deverão aguardar convocação do Departamento de Recursos Humanos através do 
Diário Oficial de Bauru.

Bauru/SP, 17 de setembro de 2019.
A Comissão

ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA

CURSO: CURSO PRÁTICO DE CERIMONIAL E PLANEJAMENTO DE EVENTOS 
INSTITUCIONAIS

Ementa: Com foco no protocolo nacional de cerimonial, na organização e padronização dos eventos 
governamentais, este curso, tem como objetivo  preparar os participantes com técnicas práticas de 
planejamento, organização e execução de eventos institucionais. Utilizando técnicas e ferramentas que 
ajudarão a dar o diferencial e passando a ser estratégico para a “imagem institucional”, agregando valor a 
todos os segmentos de um Evento realizado.

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: 26/08, 09/09, 30/09 e 11/11/2019 das 09 às 12.
Carga horária: 12 horas
Vagas: 50
Local: Auditório da Gabinete do Prefeito, localizado na Praça das Cerejeiras, 1-59, 3° Andar.

Palestrante: Fernando Francelosi Mantovani - Administrador de empresas, Ex- vereador na cidade de 
Bauru, proprietário na empresa Buffet/Espaço Mantovani.

Miguel Daré  -  Colunista Social no Jornal da Cidade,  coordenador do Grupo voluntários em ação,  
servidor municipal na secretaria de Negócios Jurídicos.

Ricardo Polettini - Formado em Jornalismo, atualmente é Coordenador de Comunicação Social na 
Prefeitura de Bauru.

Susana Godoy - Servidora Municipal, atualmente Diretora de Divisão de Ação Cultural na Secretaria da 
Cultura de Bauru. Cerimonialista,  formada em Comunicação Social com habilitação em Relações Públicas.

Inscrições: das 10h do dia 12/08/2019 às 17h do dia 23/08/2019, 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.

CURSO – PRÁTICAS EDUCATIVAS NO CONTEXTO DO SERVIÇO PÚBLICO

Ementa: Oferecer aos servidores a oportunidade de refletir sobre a educação e aprendizagem no contexto 
organizacional no serviço público, visando o desenvolvimento da capacidade de criar e executar ações 
educativas com foco na aprendizagem, utilizando diferentes modalidades e tecnologias. Preparar o servidor 
para reconhecer as diferentes aplicações da Educação Corporativa Pública,  bem como conhecer e aplicar 
instrumentos que potencializem a eficiência, a eficácia, a efetividade e a economicidade dos processos de 
aprendizagem da organização pública. Temas: Educação no mundo, na realidade Brasileira e no contexto da 
sociedade do conhecimento; Educação Corporativa; Didática e Metodologias para a Educação Profissional.

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: 02/09 e 16/09/2019, 07/10/2019 das 08 às 11.
Carga horária: 09 horas
Vagas: 50
Local: Auditório da Gabinete do Prefeito, localizado na Praça das Cerejeiras, 1-59, 3° Andar.

Palestrante: Adriana Yara Dantas Canuto Minozzi: Professora de educação de jovens e adultos do 
município de Bauru. Professora de psicologia e especialista em didática e metodologia do ensino superior

Profa. Dra. Ana Maria Lombardi Daibem. Possui graduação em Pedagogia pela Faculdade de Filosofia 
Ciências e Letras Sagrado Coração de Jesus (1970), mestrado em Educação pela Universidade Metodista 
de Piracicaba (1991) e doutorado em Educação [Marília] pela Universidade Estadual Paulista Júlio de 
Mesquita Filho (1998). Atuou como Secretária da Educação da Prefeitura Municipal de Bauru (2005 a 
2008), e após a aposentadoria na UNESP (2003) atuou nesta Instituição como Professor Assistente Doutor 
Voluntário.Tem experiência na área de Educação, com ênfase na Formação de Professores, tratando 
especificamente de questões afins a Prática Pedagógica e Metodologia do Ensino Superior. Atua como 
professora colaboradora no Centro de Estudos e Práticas Pedagógicas (CENEPP/PROGRAD/UNESP) e 
como docente/orientadora no Programa de Pós-Graduação em Bioética do Centro Universitário São Camilo

Inscrições: das 09h do dia 08/08/2019 às 17h do dia 30/08/2019, 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.

CURSO: AGENDA 2030 E O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Ementa: Prover aos servidores os elementos fundamentais para encontrar soluções em sintonia com as 
17 metas do Desenvolvimento Sustentável constantes na Agenda 2030, as quais já vem sendo adotadas 
em todos os países membros da ONU. Discutir  estratégias institucionais e análise dos principais setores-
chave da atividade pública. Assim, o curso contribuirá para a inserção da atuação dos servidores públicos 
municipais como sujeitos atuantes no atual contexto global.

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: 03/09, 01/10 e 05/11 das 08h às 11h.
Carga horária: 09 horas
Vagas: 50
Local: Auditório da Gabinete do Prefeito, localizado na Praça das Cerejeiras, 1-59, 3° Andar.

Palestrantes: Clodoaldo Meneghelo Cardoso - Graduado em Filosofia pela Pontifícia Universidade 
Católica de Campinas, graduação em Letras - Universidade do Sagrado Coração-Bauru e Universidade de 
Marília, Mestrado e Doutorado em Educação pela Faculdade de Filosofia, Ciências / UNESP - Universidade 
Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Marília. Foi Professor Assistente Doutor da FAAC - Faculdade 
de Arquitetura, Artes e Comunicação, UNESP de Bauru. Atua na área de Filosofia, principalmente nos 
seguintes temas: Ética, Filosofia Moderna, Educação, Tolerância e Direitos Humanos. É pesquisador 
associado ao Núcleo de Estudos das Diversidades, das intolerâncias e dos conflitos e coordenou o 
Núcleo pela Tolerância do Depto. de Ciências Humanas, FAAC/UNESP-Bauru e presidindo o Comitê do 
Obsevatório de Educação em Direitos Humanos da UNESP. É autor, dentre outros, do livro: Tolerância e 
seus limites, edunesp observatório de dh unesp.

Elton Rafael Alves de Oliveira- Especialista em Gestão Estratégica de Negócios pela Universidade do 
Sagrado Coração (2018). Graduado em Engenharia Química pela Universidade do Sagrado Coração (2013). 
Membro do conselho municipal do meio ambiente e Desenvolvimento sustentável de Bauru. Cursos na área 
de tecnologia industrial, gestão ambiental, recursos hídricos e sustentabilidade, gestão de projetos e gestão 
de projetos urbanos. Atualmente atua como diretor do serviço de controle de perdas do DAE de Bauru.

Ricardo Zanini Olivatto- Formado em Engenharia Civil pela USP/São Carlos; pós graduação em gestão 
empresarial uri/erechim-rs; 15 anos na camargo corrêa: Uhe-machadinho/sc - atuando nas áreas de 
engenharia, produtividade e produção de concreto; uhe- campos novos/sc - atuando na coordenação das 
equipes de produção de concreto; uhe e eclusa de tucuruí /pa-atuando como gerente de concreto e gerente 
de contrato da obra; coordenador de propostas de uhe’s em são paulo. Constremac-porto, píer e retroárea 
comperj/rj. Sócio-proprietário na construtora olivatto pereira .

Valéria Medina Camprigher Witzler: Formada em Medicina Veterinária pela UNESP de Botucatu. 
Atuou em clínica e cirurgia de pequenos animais. Cursando mestrado em clínicas veterinárias na UEL – 
Universidade Estadual de Londrina. Servidora Municipal lotada na Vigilância Sanitária.

Inscrições: das 10h do dia 12/08/2019 às 17h do dia 02/09/2019, 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.

CURSO: “DIREITO AMBIENTAL E AS COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO”

Ementa: O principal objetivo consiste em introduzir o servidor no que consiste o direito ambiental proposto 
pela Constituição Da República Federativa do Brasil e quais as competências municipais de proteção ao 
meio ambiente.
- Direito ambiental na Constituição Federal: princípios de direito ambiental, principais legislações, 
conselhos e órgãos federais e estaduais.
- A divisão de competências sobre o meio ambiente;
- O que são competências constitucionais?
- Quais as incumbências do Município?

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: 02/10/2019 e 09/10/2019 –09h às 12h
Carga horária: 06 horas
Vagas: 50
Local: Auditório do Gabinete do Prefeito, Praça das Cerejeiras, 1-59, 3° andar.

Palestrante: GREICI MARIA ZIMMER
Possui graduação em Direito - Instituição Toledo de Ensino (2008). Mestre em Comunicação pela Unesp/
Bauru (FAAC), com pesquisa em direito ao esquecimento (conclusão 08/2018). Procuradora Jurídica 
Municipal em Bauru (atual). Advogada Pública na Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano Rural 
de Bauru - Emdurb (Concurso: 2015-2018). Conciliadora no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo de 
2009 a 2013. Especialista em Direito do Consumidor. Professora na Universidade Estadual Paulista Júlio 
de Mesquita (UNESP - BAURU) no ano de 2016 com as disciplinas de Ciências Jurídicas e Sociais para os 
cursos de engenharias civil, mecânica, elétrica e produção; Legislação em Relações Públicas no curso de 
Relações Públicas; Bioética e Legislação no curso de Biologia; Direito Internacional Aplicado a Negócios 
no curso de engenharia de produção e da disciplina de Ética e Legislação Profissional para o curso de 
Arquitetura. Áreas aptas a lecionar: Filosofia e sociologia do direito. Direito Constitucional. Introdução ao 
Estudo do Direito. Prática processual.
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Inscrições: das 17h do dia 29/08/2019 às 17h do dia 01/10/2019, 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 das 
Administrações Regionais

Etelvino Zacarias Martins
Secretário

LOCAIS E HORÁRIOS DE ATENDIMENTO
Sede da Secretaria de Administrações Regionais

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Secretaria de 
Agricultura e Abastecimento

Levi Momesso
Secretário

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

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

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

Telefone: (0xx14) 3279-1218

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:
Segunda a Sexta: 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00

TELEFONE SETOR
3235-1400 RECEPÇÃO
3235-1401 DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO
3235-1402 EXPEDIENTE
3235-1403 SECRETÁRIO
3235-1404 SECRETÁRIA DO SECRETÁRIO
3235-1405 INCRA
3235-1406 FEIRA LIVRE
3235-1407 ÁREA TÉCNICA
3279-1218 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA - DISTRITO DE TIBIRIÇÁ

FEIRAS LIVRES

Domingo
Bairro Endereço Quadras Horário
Beija-Flor Rua Vicente San Roman 5 a 6 06:00 às 12:00
Bela Vista Rua Silva Jardim 11 06:00 às 12:00
Bela Vista Rua Afonso Simonetti 12 06:00 às 12:00
Bela Vista Rua Alto Acre 11 06:00 às 12:00
Bela Vista Rua Nicola Avalone 11 06:00 às 12:00
Centro Rua Gustavo Maciel 4 a 7 06:00 às 12:30
Centro Rua Ezequiel Ramos 6 06:00 às 12:30
Centro Rua Marcondes Salgado 5 06:00 às 12:30
Centro Rua Júlio Prestes 2 06:00 às 12:30
Joaquim guilherme Rua bernardino de campos 28 06:00 às 12:00
Gasparini Rua dos Gráficos 3 06:00 às 12:00
Jd.Redentor/ Pça. Alcides Pasquareli S/N 06:00 às 12:00

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

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

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

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

Quinta-Feira
Bela Vista Rua Silva Jardim 14 a 16 06:30 às 11:00
Cardia Rua Ezequiel Ramos 12 a 13 06:30 às 11:00
Jardim Brasil Travessa Nereid Arruda dos Santos 1 06:00 às 11:00
Jd. Estoril Praça Nabih Gebara S/N 16:00 às 20:00
Mary Dota Av. Marcos de Paula Rafael 19 16:00 às 20;00
Paulistano Rua Minas Gerais 13 06:30 às 11:00

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

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

Octávio Rasi Praça Aristides R. de Morais 1 06:30 às 11:00
Pousada da Esperança II Rua Pedro de Castro Pereira 7 06:30 às 11:00
Vista alegre
Seabra

Al. das Glicineas
Rua Marcílio Dias

1
5

06:30 às 11:00
06:30 às 11:00

Souto Rua Carlos de Campos 10 a 14 06:30 às 11:00

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

Secretaria do Bem-Estar Social
José Carlos Augusto Fernandes

Secretário
EDITAL 421/2019

CHAMAMENTO PÚBLICO 022/2019
Secretaria Municipal do Bem Estar Social SEBES

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

SERVIÇOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS

Bauru – SP
2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
Edital nº421 /2019
Chamamento 022/2019 – SEBES 

A Prefeitura Municipal de Bauru, por intermédio da Secretaria 
Municipal do Bem Estar Social – SEBES de acordo com a Lei nº 
13.019, de 31 de julho de 2014, no Decreto nº 8.726, de 27 de 
abril de 2016, torna público o presente Edital de Chamamento 
Público visando à seleção de Organizações da Sociedade Civil - 
OSC interessadas em celebrar Termos de Colaboração que tenham 
por objeto a execução de serviços e programas socioassistenciais. 

A Secretaria Municipal do Bem Estar Social - SEBES, através do seu Secretário, José Carlos Augusto 
Fernandes, no uso das atribuições que lhe conferem o Decreto Municipal nº 13.282 de 01 de janeiro de 
2.017.
Considerando o artigo 204, inciso I, da Constituição Federal de 1988, que dispõe sobre a participação das 
entidades beneficentes de assistência social na execução de serviços, programas, projetos e benefícios de 
assistência social.
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Considerando a Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA).
Considerando a Lei Federal nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993, alterada pela Lei Federal nº 12.435 de 
06 de julho de 2011, que dispõe sobre a Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS), na consolidação do 
Sistema Único da Assistência Social (SUAS).
Considerando a Resolução do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) nº 109, de 11 de novembro 
de 2009, que aprova a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais.
Considerando a Resolução do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) nº 16, de 05 de maio de 
2010, a qual define os parâmetros nacionais para inscrição das entidades e organizações de assistência 
social, bem como dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais nos conselhos de 
assistência social dos Municípios e do Distrito Federal.
Considerando a Resolução do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) nº 23/2012 e suas 
alterações, que define os parâmetros municipais para inscrição das entidades e organizações de assistência 
social, bem como dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais no Conselho Municipal 
de Assistência Social. 
Considerando a Resolução do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) nº 09, de 18 de abril 
de 2013, que aprova critérios de elegibilidade e partilha dos recursos do cofinanciamento federal para 
expansão qualificada do ano de 2013 dos serviços Socioassistenciais de Proteção Social Especial.
Considerando a Resolução nº 02/2013 – CMDCA, que define parâmetros  municipais para inscrição das 
entidades e organizações que desenvolve serviços, programas, projetos com crianças e adolescentes  do 
município de Bauru/SP,e da outras providencias do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente.
Considerando a Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, alterada pela Lei 13.204 de 14 de dezembro 
de 2015, que estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as Organizações da 
Sociedade Civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público 
e recíproco; mediante a execução de atividades ou de projetos  previamente estabelecidos  em planos de 
trabalho  inseridos  em termos de colaboração, em termos de fomento, ou em acordos de cooperação, define 
diretrizes para a política de fomento, de colaboração e de cooperação com organizações da sociedade civil; 
e altera as Leis nº 8.429, de 2 de junho de 1992, e nº 9.790, de 23 de março de 1999.
Considerando a Resolução do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) nº 14, de 15 de maio de 
2014, que define os parâmetros nacionais para a inscrição das entidades e organizações de assistência social.
Considerando a Resolução n.º 2, de 6 de abril de 2016, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, a 
qual dispõe sobre procedimentos relativos aos repasses públicos efetuados ao primeiro e terceiro setor, e a 
prestação de contas dos recursos transferidos.
Considerando o Decreto nº 8.726, de 27 de abril de 2016 que regulamenta a Lei 13.019, de 31 de julho 
de 2014, para dispor sobre as regras e procedimentos do regime jurídico das parcerias celebradas entre a 
administração pública e as Organizações da Sociedade Civil.
Considerando a Resolução nº 21 de 24 de novembro de 2016 que estabelece requisitos para celebração 
de parcerias, conforme a Lei nº 13.019/2014, entre o órgão gestor de assistência social e as entidades ou 
organizações de assistência social, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social – SUAS. 
Considerando a Portaria da Secretaria Municipal do Bem-Estar Social nº 107, de 13 de Setembro de 2019, 
que dispõe sobre a Comissão de Seleção composta por servidor ocupante de cargo efetivo do quadro de 
pessoal da administração pública, destinada a processar e julgar Chamamentos Públicos da Secretaria 
Municipal do Bem Estar Social – SEBES, e designa seus membros.

1. FINALIDADE DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO
1.1. A finalidade do presente Chamamento Público é a seleção de propostas para a celebração de parceria 
com a rede socioassistencial do município de Bauru, por intermédio da Secretaria Municipal do Bem Estar 
Social - SEBES, por meio da formalização de Termo de Colaboração, para a consecução de finalidade 
de interesse público e recíproco que envolve a transferência de recursos financeiros à Organização da 
Sociedade Civil - OSC, com recursos do Fundo Municipal da Assistência Social e Fundo Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente, conforme condições estabelecidas neste Edital.
1.2. Poderão ser selecionadas propostas observada a classificação, territorialização, os microterritórios e a 
disponibilidade orçamentária para a celebração dos Termos de Colaboração.

2. OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 
2.1. O Termo de Colaboração terá por objeto a concessão de apoio da administração pública municipal para 
a execução de serviços e programas da rede de Proteção Social Básica e Rede de Proteção Social Especial 
de Média e Alta Complexidade em regime de mútua cooperação no município de Bauru, sendo: 
I – Serviços e Programas de Proteção Social Básica
a) Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
-  Crianças de 03 a 06 anos
- Crianças e adolescentes de 06 a 15 anos 
-  Jovens de 15 a 17 anos
-  Idosos
b) Programa Intergeracional
c) Programa de Apoio Social
d) Programa de Orientação e Acesso a Documentação e Trabalho
e) Programa de Inclusão Produtiva – Fase 1 Preparação para o Trabalho e Renda – Fase 
2 Gestão da Produção e Fase 3 Auxílio Produção
f) Programa de Estimulo ao Primeiro Emprego
g) Programa Cozinha Comunitária

II - Serviços e Programas de Proteção Social Especial de Média Complexidade:
a) Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias - SEID
b) Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas Idosas e Suas Famílias em Centro Dia
c) Serviço Especializado em Abordagem Social 
d) Programa Capacita
e) Programa de Orientação da Rede de Proteção Social Especial
f) Programa de Enfrentamento as Situações de Risco Social

III - Serviços e Programas de Proteção Social Especial de Alta Complexidade:
a) Serviço de Acolhimento Institucional em abrigo:
- para crianças e adolescentes 
- para Idosos
- para Mulheres em Situação de Violência
b) Serviço de Acolhimento Institucional em 
-  Casa de Passagem para Adultos e Famílias 
- Residência Inclusiva para Jovens e Adultos com Deficiência
c) Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora 

2.2 A execução dos serviços e programas objeto do presente Edital, compreende o período de 12 meses a 

partir de 01/01/2020 e deverão, obrigatoriamente, estar de acordo com os Padrões Normativos publicados 
pela SEBES e legislações vigentes. 

2.3  São diretrizes da Política Municipal de Assistência Social:
I.   Caráter público da gestão dos serviços e programas socioassistenciais;
II.  Matricialidade sociofamiliar;
III. Territorialidade;
IV. Intersetorialidade e articulação das ações da rede socioassistencial e demais políticas sociais;
V. Educação permanente dos trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social - SUAS;
VI. Participação popular e controle social;
VII. Exercício laico das ações socioassistenciais, tanto para usuários quanto para profissionais que 
desempenham suas funções junto aos respectivos serviços, sendo que as atividades religiosas não se 
constituem como ações da política de assistência social;
VIII. Igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem discriminação de qualquer natureza, e oferta 
gratuita nas prestações dos serviços e programas socioassistenciais.

Parágrafo único. O caráter público da gestão dos serviços e programas socioassistenciais compreende 
o comando único das ações de assistência social, a gestão operacional, o monitoramento, a avaliação e 
o acompanhamento da execução das ações, realizada pela administração pública através da Secretaria 
Municipal do Bem Estar Social - SEBES.

3.  PARTICIPAÇÃO NO CHAMAMENTO PÚBLICO
3.1.  Poderão participar deste Edital as Organizações da Sociedade Civil - OSC assim consideradas 
aquelas definidas pelo art. 2º, inciso I, alíneas “a”, “b” ou “c”, da Lei nº 13.019, de 2014 (com redação dada 
pela Lei nº 13.204, de 14 de dezembro de 2015):

a)  entidade privada sem fins lucrativos (associação ou fundação) que não distribua entre 
os seus sócios ou associados, conselheiros, diretores, empregados, doadores ou terceiros eventuais 
resultados, sobras, excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, isenções de qualquer natureza, 
participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas atividades, e que 
os aplique integralmente na consecução do respectivo objeto social, de forma imediata ou por meio da 
constituição de fundo patrimonial ou fundo de reserva;

b)  as sociedades cooperativas previstas na Lei nº 9.867, de 10 de novembro de 1999; 
as integradas por pessoas em situação de risco ou vulnerabilidade pessoal ou social; as alcançadas por 
programas e ações de combate à pobreza e de geração de trabalho e renda; as voltadas para fomento, 
educação e capacitação de trabalhadores rurais ou capacitação de agentes de assistência técnica e extensão 
rural; e as capacitadas para execução de atividades ou de projetos de interesse público e de cunho social; ou

c)  as organizações religiosas que se dediquem a atividades ou a projetos de interesse público e 
de cunho social distintas das destinadas a fins exclusivamente religiosos. 

       
4.  REQUISITOS PARA A CELEBRAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 
4.1.  Para celebrar as parcerias previstas de acordo com a Lei 13019/14, alterada pela lei 13.204/15, 
as Organizações da Sociedade Civil - OSC deverão ser regidas por normas de organização interna que 
prevejam, expressamente:

I - objetivos voltados a promoção de atividades e finalidades de relevância pública e social.
II - que em caso de dissolução da Organização da Sociedade Civil - OSC, o respectivo patrimônio 
líquido seja transferido à outra pessoa jurídica de igual natureza que preencha os requisitos legais 
da Lei 13.019/2014 alterada pela Lei 13.204/2015, cujo objeto social seja preferencialmente o 
mesmo da Organização da Sociedade Civil - OSC extinta. 
III - escrituração de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as Normas 
Brasileiras de Contabilidade.

4.2.  Para celebração da parceria estabelecida nesse Edital, a Organização da Sociedade Civil - OSC deverá 
apresentar:

I - Declaração de Ciência e Concordância, que está ciente e concorda com as disposições previstas 
no Edital e seus anexos, bem como que se responsabilizam pela veracidade e legitimidade das informações 
e documentos apresentados durante o processo de seleção – Anexo I

II - Proposta de acordo com o objeto da parceria conforme  art. 19 incisos, I, II e III
da lei 13.019/2014.  Anexo II 

III - Ofício de manifestação de interesse, conforme Anexo III;
IV – Oficio endereçado a SEBES relacionando os documentos comprobatórios das atividades 

inovadoras anexando projeto com objetivo e indicadores e, tais como: certificados, folders, cartilhas e/ou 
qualquer outro instrumento físico ou digital para fins de critérios de seleção e julgamento, de acordo com 
§ único do item 4.2.  Anexo IV

V - Declaração constando experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto de 
colaboração ou de natureza semelhante, conforme Anexo V

VI - Declaração, sob penas da lei, que não se encontra impedida de celebrar Termo de Colaboração 
com o poder público, conforme Anexo VI

VII - Declaração que evidencie a situação das instalações e as condições materiais da Organização 
da Sociedade Civil - OSC, conforme Anexo VII

VIII - Declaração em que a Organização da Sociedade Civil - OSC se responsabiliza pelas 
obrigações trabalhistas inerentes a contratação de recursos humanos que não estejam previstos no Plano de 
Trabalho, conforme Anexo VIII

IX - Declaração acerca da contratação ou não de empresa pertencente a parentes até 2º grau 
por afinidade de dirigentes da Organização da Sociedade Civil - OSC, ou de agentes políticos do Poder 
Público ou do Ministério Publico, dirigente de órgão ou entidade da administração pública da mesma esfera 
governamental ou respectivo cônjuge ou companheiro, bem como parente em linha reta, colateral ou por 
afinidade, conforme Anexo IX. 

X- Cópia atual do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) da matriz e filial da Organização 
da Sociedade Civil - OSC, a ser obtido no endereço eletrônico, www.receita.fazenda.gov.br, que comprove 
no mínimo, 1 (um) ano de existência.

XI - Certidão Conjunta Negativa de Débito ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débito da 
Receita Federal e da Divida Ativa da União, a ser obtido no endereço eletrônico, www.receita.fazenda.
gov.br.

XII - Certificado de Regularidade Fiscal (CRF), perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS), a ser obtido no endereço eletrônico www.caixa.gov.br.

XIII - Certidão Negativa de Débito ou Positiva com Efeitos de Negativa de débito Mobiliário e 
Imobiliário com a Fazenda Municipal, a ser obtido no endereço eletrônico www.bauru.sp.gov.br.

XIV - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certidão Positiva de Débitos 
Trabalhistas (CPDT), com os mesmos efeitos da CNDT, a ser obtido no endereço eletrônico www.tst.jus.
br/certidao.
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XV- Certidão de existência jurídica expedida pelo cartório de registro civil ou cópia do estatuto 
registrado e eventuais alterações.

XVI - Cópia da ata de eleição do quadro de dirigente atual devidamente registrada em cartório e 
dentro de seu período de vigência.

XVII - Relação nominal atualizada de todos os integrantes da diretoria da Organização da 
Sociedade Civil - OSC, com: endereço, número e órgão expedidor da carteira de identidade, número de 
registro no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e email de 
cada um deles. conforme Anexo X.

XVIII - Cópia da cédula de Identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF/MF) do(s) 
representante(s) legal (is) da Organização da Sociedade Civil, aquele(s) que possui(em) poderes para 
representar ativa e passivamente a organização da sociedade civil ou especificamente para assinar Termo de 
Colaboração ou instrumentos congêneres.

XIX - Cópia de documento (água, luz ou telefone) que comprove que a Organização da Sociedade 
Civil funciona no endereço registrado no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da Secretaria da 
Receita Federal do Brasil (RFB) - mantenedora e mantida.

XX - Cópia do documento que comprove a inscrição da Organização da Sociedade Civil e/ou do 
serviço, programa ou projeto socioassistencial junto ao Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS).

XXI - Cópia do documento que comprove a inscrição da Organização da Sociedade Civil ou do 
serviço, programa ou projeto de atendimento a criança e do adolescente junto ao Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA).

XXII - Plano de Trabalho por rede de Proteção Social Básica e Especial, conforme modelo - Anexo 
XI. 

Parágrafo único. Consideram-se atividades inovadoras aquelas desenvolvidas pela Organização da 
Sociedade Civil - OSC, que não são desempenhadas dentro do cronograma geral das atividades, mas que 
tragam impacto, transformações, mudanças perceptíveis para os seus usuários e comunidade.

5. IMPEDIMENTOS PARA A CELEBRAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 
5.1. Ficará impedida de celebrar o Termo de Colaboração a OSC que:
a) Não esteja regularmente constituída ou, se estrangeira, não esteja autorizada a funcionar no território 
nacional (art. 39, caput, inciso I, da Lei nº 13.019, de 2014);
b) Esteja omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada (art. 39, caput, inciso II, 
da Lei nº 13.019, de 2014);
c) Tenha, em seu quadro de dirigentes, membro de Poder ou do Ministério Público, ou dirigente de órgão ou 
entidade da administração pública federal e municipal, estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges, 
companheiros e parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, exceto em relação às 
Organizações da Sociedade Civil - OSCs que, por sua própria natureza, sejam constituídas pelas autoridades 
referidas. Não são considerados membros de Poder os integrantes de conselhos de direitos e de políticas 
públicas (art. 39, caput, inciso III e §§ 5º e 6º, da Lei nº 13.019, de 2014, e art. 27, caput, inciso I e §§ 1º 
e 2º, do Decreto nº 8.726, de 2016);
d) Tenha tido as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos 5 (cinco) anos, exceto se for 
sanada a irregularidade que motivou a rejeição e quitados os débitos eventualmente imputados, ou for 
reconsiderada ou revista a decisão pela rejeição, ou, ainda, a apreciação das contas estiver pendente de 
decisão sobre recurso com efeito suspensivo (art. 39, caput, inciso IV, da Lei nº 13.019, de 2014);
e) Tenha sido punida, pelo período que durar a penalidade, com suspensão de participação em licitação e 
impedimento de contratar com a administração, com declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 
com a administração pública, com a sanção prevista no inciso II do art. 73 da Lei nº 13.019, de 2014, ou 
com a sanção prevista no inciso III do art. 73 da Lei nº 13.019, de 2014 (art. 39, caput, inciso V, da Lei nº 
13.019, de 2014);
f) Tenha tido contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de 
qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos (art. 39, caput, inciso VI, 
da Lei nº 13.019, de 2014); ou
g) Tenha entre seus dirigentes pessoa cujas contas relativas a parcerias tenham sido julgadas irregulares ou 
rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, 
nos últimos 8 (oito) anos; que tenha sido julgada responsável por falta grave e inabilitada para o exercício 
de cargo em comissão ou função de confiança, enquanto durar a inabilitação; ou que tenha sido considerada 
responsável por ato de improbidade, enquanto durarem os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III do art. 
12 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992 (art. 39, caput, inciso VII, da Lei nº 13.019, de 2014).

6. DA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO

6.1.  Os documentos, constantes do item 4.2, devem ser entregues e protocolizados na sede da Secretaria 
Municipal do Bem Estar Social – SEBES, Sala 2 – Divisão de Serviços Sociais - DSS, localizada à Avenida 
Alfredo Maia, quadra 1, s/nº, Vila Falcão, em envelopes lacrados numerados conforme estabelecido abaixo, 
identificados com o nome da Organização da Sociedade Civil – OSC  endereço e nome do responsável legal 
e, sendo:

ENVELOPE 1 – itens I ao III em 1 via identificando a Rede de Proteção Social Básica e/ou 
Especial separadamente. 

ENVELOPE 2 - itens IV ao XXI em 1 via, identificando a Rede de Proteção Social Básica e 
Especial separadamente.  

ENVELOPE 3 – Item XXII – Plano de Trabalho por rede de proteção em 2 vias, identificando 
Rede de Proteção Social Básica e Especial separadamente,  (após a publicação das OSC habilitadas).
6.2.  As datas, prazos e horários para entrega dos documentos constam no Cronograma, deste Edital, 
conforme segue:

CRONOGRAMA DE DATAS

Data: 17/09/2019
Publicação do Edital 421/2019 que dispõe sobre o Chamamento Público 

nº 022/2019 para seleção das Organizações da Sociedade Civil (OSC) para 
execução dos serviços e programas

Período: 17/09/2019 a 
16/10/2019 

Horário: 8h as 12 e das 
13 as 16h

Período de entrega e protocolização da documentação constante do item 4.2 
do I ao III – ENVELOPE 1 e do IV ao XXI ENVELOPE 2 deste Edital 

Período: 17/10/2019 a 
25/10/2019

A Comissão de Seleção processará e julgará as propostas do Chamamento 
Público.

Data: 29/10/2019
Publicação das metas, valores, fonte de recursos governamentais e as 

Organizações da Sociedade Civil (OSC) habilitadas a executarem os serviços 
e programas socioassistenciais.

Data: 30/10/2019 a 
01/11/2019 Prazo de recurso 

Data: 05/11/2019 Publicação resultado final da habilitação após recurso das Organizações da 
Sociedade Civil (OSC).

Data: 06/11/2019 a 
12/11/2019 ENVELOPE 3 – Plano de Trabalho em 02 vias 

7. COMISSÃO DE SELEÇÃO
7.1.A Comissão de Seleção é o órgão colegiado destinado a processar e julgar o presente chamamento 
público, tendo sido constituída na forma da Portaria nº 99, de 14 de agosto de 2019, da Secretaria do Bem 
Estar Social SEBES.
7.2. Para subsidiar seus trabalhos, a Comissão de Seleção poderá solicitar assessoramento técnico de 
especialista que não seja membro desse colegiado.
7.3. A Comissão de Seleção poderá realizar, a qualquer tempo, diligências para verificar a autenticidade das 
informações e documentos apresentados pelas Organizações da Sociedade Civil – OSC, concorrentes ou 
para esclarecer dúvidas e omissões. Em qualquer situação, devem ser observados os princípios da isonomia, 
da impessoalidade e da transparência.
7.4. Deverá se declarar impedido membro da Comissão de Seleção que tenha participado, nos últimos 5 
(cinco) anos, contados da publicação do presente Edital, como associado, cooperado, dirigente, conselheiro 
ou empregado de qualquer OSC participante do chamamento público, ou cuja atuação no processo de seleção 
configure conflito de interesse, nos termos do art. 27, § 2º e 3º, da Lei nº 13.019, de 2014). 
7.5. A declaração de impedimento de membro da Comissão de Seleção não obsta a continuidade do processo 
de seleção. Configurado o impedimento, o membro impedido deverá ser imediatamente substituído por 
membro que possua qualificação equivalente à do substituído, sem necessidade de divulgação de novo 
Edital (art. 27, § 1º a 3º, da Lei nº 13.019, de 2014).

8. PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO. 
8.1. O presente Edital será divulgado em página do sítio eletrônico oficial da Prefeitura Municipal de 
Bauru, endereço - https://wwww.bauru.sp.gov.br, e Diário Oficial do Município de Bauru – DOM, com 
prazo de 30 (trinta) dias para a apresentação das propostas, contado da data de publicação do Edital.

9 - DA FORMA E APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA
Art. 9.1.  As organizações da sociedade civil interessadas na execução em mútua cooperação dos Serviços 

e Programas da rede de Proteção Social Básica e da Rede de Proteção Social Especial deste Município 
poderão apresentar proposta para quaisquer dos serviços de seu interesse, obedecendo à formatação, 
nos moldes do Anexo II, devendo conter, no mínimo:

I – Descrição da realidade que será objeto da parceria: apresentação de breve diagnóstico social, com 
descrição e análise da realidade que será objeto da parceria, que contenha:

a) caracterização do público-alvo do serviço no município, com informações sobre o perfil etário e 
socioeconômico;
b) informações sobre vulnerabilidades e riscos sociais no município;
c) indicação das fontes consultadas;
d)Indicar as medidas de acessibilidade para pessoas com deficiência, Idosos e mobilidade reduzida 

prevendo no plano de trabalho.

II - Descrição das atividades a serem executadas: apresentação das atividades de trabalho social que serão 
realizadas no serviço, que contenha:

a) identificação dos tipos de atividades a serem executadas (conforme listagem de
atividades constante no Padrão Normativo deste Edital), que demonstre nexo com o diagnóstico social 
apresentado;

b) descrição da forma de execução das atividades, que explicite as estratégias metodológicas a serem 
adotadas no trabalho social ofertado, considerando a tipificação dos serviços e programas, cadernos de 
orientações do Ministério Cidadania;
c) indicação da periodicidade e/ou carga horária das atividades a serem executadas;
d) demonstração, do envolvimento dos usuários do serviço e dos trabalhadores do SUAS no 
planejamento e na execução das ações propostas;

III - Descrição das metas a serem atingidas: apresentação das metas a serem atingidas, devendo ser 
demonstrado:
a) o nexo entre a meta estabelecida e a atividade a ela atrelada;
IV - Avaliação: descrição das estratégias de avaliação que a organização da sociedade civil utilizará para 
aferir o cumprimento das metas estabelecidas, que contenha:

a) identificação dos parâmetros a serem utilizados para a aferição do cumprimento da meta;
b) demonstração,  do envolvimento dos usuários do serviço e dos trabalhadores do SUAS nos processos 

de avaliação;
V - Articulação em rede: descrição das estratégias de articulação em rede socioassistencial e intersetorial, 
com demonstração de:

a) conhecimento da organização da sociedade civil sobre os parceiros (públicos e privados) envolvidos 
na execução do serviço no município;

b) tipo de articulação que a organização da sociedade civil pretende estabelecer com cada parceiro 
identificado (encaminhamento, reunião, atividade conjunta, discussão de caso, entre outros)
§ 1º As propostas objeto do presente Edital deverão ser elaboradas por rede de proteção  socioassistencial 
indicados no art. 6º, separadamente impressas em papel timbrado da organização da sociedade civil, em 
uma única via assinada no original pelo(s) seu(s) representante legal(is).

9.2.  A apresentação de propostas nos termos deste Edital vincula a Organização da Sociedade Civil ao 
atendimento de metas referenciadas pela administração pública através da Secretaria Municipal do Bem 
Estar Social - SEBES, considerando a demanda já em atendimento e/ou identificada no Município por 
território, divididas em grupos, podendo ser indicada a localização de instalação, visando a obtenção de 
parametrização, padronização e otimização dos custos envolvidos, levando em consideração a especificidade 
do serviço e as normativas técnicas do mesmo. Tabela 1

9.3.  Para a apresentação da proposta para a execução do Programa de Inclusão Produtiva Fase 1 Preparação 
para o Trabalho e Renda, deverá ser consultado o Diagnostico de Empregabilidade/2019, através do 
endereço: www.bauru.sp.gov.br Secretaria Municipal do Bem Estar Social - SEBES, que servirá de 
parâmetros  para elaboração da proposta. 

Tabela 1.
Rede de Proteção Social Básica 
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TERRITÓRIO CRAS NOVA BAURU 
SERVIÇO/PROGRAMA Metas 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes de 06 a 15 
anos. 310

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Idosos 30
Programa de Apoio Social 100

TERRITÓRIO CRAS SANTA CANDIDA 
SERVIÇO/PROGRAMA Metas 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças 03 a 06 anos  60
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes de 06 a 15 

anos  340

Programa de Apoio Social 100
Programa de Inclusão Produtiva Fase 1 - Preparação para o Trabalho e Renda,  Fase 2 - 

Gestão da Produção (consultar Diagnostico de empregabilidade) 100

Programa de Inclusão Produtiva Fase 3 - Auxílio Produção 15

TERRITÓRIO DO CRAS JD FERRAZ
SERVIÇO/PROGRAMA Metas 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças de 03 a 06 anos. 30
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes de 06 a 15 

anos. 435

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Idosos 60
Programa de Apoio Social 100

Programa de Inclusão Produtiva Fase 1 - Preparação para o Trabalho e Renda Fase 2- Gestão 
da Produção (consultar Diagnostico de empregabilidade) 130

Programa de Inclusão Produtiva Fase 3 - Auxílio Produção 29

TERRITÓRIO DO CRAS JD EUROPA 
SERVIÇO/PROGRAMA Metas 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes de 06 a 15 
anos. 370

Programa de Apoio Social 100

TERRITÓRIO DO CRAS FERRADURA MIRIM
SERVIÇO/PROGRAMA Metas 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças de 03 a 06 anos  30
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes de 06 a 15 

anos  817

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Idosos 100
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Intergeracional 50

Programa de Apoio Social 200
Programa de Inclusão Produtiva Fase 1 - Preparação para o Trabalho e Renda Fase 2 - Gestão 

da Produção (consultar Diagnostico de empregabilidade) 320

Programa de Inclusão Produtiva Fase 3 - Auxílio Produção 50
Programa Cozinha Comunitária 200

Programa de Estimulo ao Primeiro Emprego (Núcleos de 100) 100

TERRITÓRIO DO CRAS 9 DE JULHO
SERVIÇO/PROGRAMA Metas 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes de 06 a 15 
anos. 986

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para adolescentes e jovens de 15 a 17 
anos. 50

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Idosos 30
Programa de Apoio Social 200

Programa de Inclusão Produtiva Fase 1 - Preparação para o Trabalho e Renda Fase 2 - Gestão 
da Produção (consultar Diagnóstico de empregabilidade) 230

Programa de Inclusão Produtiva Fase 3 - Auxílio Produção 36

TERRITÓRIO DO CRAS 9 DE JULHO – MICROTERRITÓRIO BAIRRO NOVA 
ESPERANÇA

SERVIÇO/PROGRAMA Metas 
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes de 06 a 15 

anos. 80

TERRITÓRIO DO CRAS 9 DE JULHO – MICROTERRITÓRIO BAIRRO JARAGUA 
SERVIÇO/PROGRAMA Metas 

Programa de Estimulo ao Primeiro Emprego  - Núcleos de 100 100

TERRITÓRIO DO CRAS JD GODOY
SERVIÇO/PROGRAMA Metas 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças de 03 a 06 anos. 30
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes de 06 

a 15 anos  450

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para adolescentes e jovens de 15 a 
17 anos. 50

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Idosos 30
Programa de Apoio Social 200

Programa de Inclusão Produtiva Fase 1 - Preparação para o Trabalho e Renda Fase 2 - 
Gestão da Produção (consultar Diagnostico de empregabilidade) 180

Programa de Inclusão Produtiva Fase 3 - Auxílio Produção 27

TERRITÓRIO CRAS TIBIRIÇÁ
SERVIÇO/PROGRAMA Metas 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes de 06 
a 15 anos  100

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Idosos   30

REFERENCIADOS POR TODOS OS CRAS 
SERVIÇO/PROGRAMA Metas 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes de 06 
a 15 anos  293

Programa de Estímulo ao Primeiro Emprego 1050
Programa de Orientação e Acesso a Documentação e Trabalho - PROAT 350

Rede de Proteção Social Especial
Rede de Proteção Social Especial de Média Complexidade

SERVIÇO/PROGRAMA Metas
Programa Capacita Demanda

Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas 
Famílias /SEID 979

Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas Idosas e suas Famílias em Centro Dia 80
Serviço Especializado em Abordagem Social Demanda

Programa de Orientação da Rede de Proteção Social Especial 120

Rede de Proteção Social Especial de Alta Complexidade
SERVIÇO/PROGRAMA Metas 

Programa de Enfretamento às Situações de Risco Social 50
Serviço de Acolhimento Institucional em Abrigo para Crianças e Adolescentes 120

Serviço de Acolhimento Institucional em Abrigo para Mulheres em Situação de Violência 20
Serviço de Acolhimento Institucional em Casa de Passagem para Adultos e Famílias 100

Serviço de Acolhimento Institucional em Residência Inclusiva para Jovens e Adultos com 
Deficiência 40

Serviço de Acolhimento Institucional em Abrigo para Idosos 170
Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora 45

9.3. As vagas para a execução do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Criança e 
Adolescente Território 9 de Julho – Microterritório, deverá ser desenvolvido no Bairro Nova Esperança, 
conforme quadro (TERRITÓRIO DO CRAS 9 DE JULHO – MICROTERRITÓRIO BAIRRO NOVA 
ESPERANÇA). 
9.4. As vagas para a execução do Programa de Estímulo ao Primeiro Emprego - Território 9 de Julho – 
Microterritório, deverá ser desenvolvido no Bairro Jaraguá, conforme quadro (TERRITÓRIO DO CRAS 
9 DE JULHO – MICROTERRITÓRIO BAIRRO JARAGUA) . Sendo desenvolvidas em núcleos de 100 
adolescentes e jovens. 
9.5. Após o prazo limite para apresentação das propostas, nenhuma outra será recebida, assim como 
não serão aceitos adendos ou esclarecimentos que não forem explícita e formalmente solicitados para a 
Comissão de Seleção.
9.6. Nesta etapa, de caráter eliminatório e classificatório, a Comissão de Seleção analisará as propostas 
apresentadas pelas Organizações da Sociedade Civil concorrentes. A análise e o julgamento de cada 
proposta serão realizados pela Comissão de Seleção, que terá total independência técnica para exercer seu 
julgamento.
9.7. A Comissão de Seleção terá o prazo de 7 (sete) dias úteis para conclusão do julgamento das propostas 
e divulgação do resultado preliminar do processo de seleção, podendo tal prazo ser prorrogado, de forma 
devidamente justificada, por até mais 3 (três) dias úteis.  
9.8. A avaliação individualizada e a pontuação serão feitas com base nos critérios de seleção apresentados 
no Quadro 1, a seguir:
Quadro 1.

Critérios de Seleção Metodologia de Pontuação Pontuação
(A) Informações sobre ações a serem executadas:

- metas a serem atingidas;
-indicadores que aferirão o cumprimento das 
metas e prazos para a execução das ações e 

para o cumprimento das metas (será observada 
a coerência entre as metas estabelecidas e as 

atividades descritas)

- Grau pleno de atendimento (3,5 
pontos)

- Grau satisfatório de atendimento (2,0 
pontos)

- O não atendimento ou o atendimento 
insatisfatório (0,0).

3,5

(B) Adequação da proposta aos objetivos da 
política, dos padrões normativos dos serviços 

e programas em que se insere a parceria 
(será observada a coerência da proposta a 

parametrização do objeto da parceria)

- Grau pleno de adequação (2,0)
- Grau satisfatório de adequação (1,0)

- O não atendimento (0,0)
2,0

(C) Descrição da realidade objeto da parceria nos 
serviços e programas e do nexo causal entre essa 
realidade e as atividades a serem desenvolvidas

- Grau pleno da descrição (1,5)
- Grau satisfatório da descrição (1,0)

- O não atendimento ou o atendimento 
insatisfatório (0,0).

1,5

(D) Solicitação de renuncia de serviços, programa.

- Não solicitou renúncia de parcerias 
nos últimos 3 anos (1,0)

- Solicitou renúncia de serviços, 
programas ou projetos durante sua 
vigência nos últimos 3 anos (0,0)

1,0



9DIÁRIO OFICIAL DE BAURU TERÇA, 17 DE SETEMBRO DE 2.019

(E) Atividades inovadoras desenvolvidas no 
serviço/programa referenciado pelo Edital, ou em 

serviços/programas semelhante da mesma rede 
de proteção social através de comprobatórios 

conforme item 4.2, alínea III e parágrafo único.

- Apresentação de comprovantes com 
experiência de atividades inovadoras 
no Serviço/Programa de referência do 
edital, válidos pelos últimos dois anos  

(1,0).
- Apresentação de comprovantes com 
experiência de atividades inovadoras 

em Serviço/Programa semelhante 
referência do edital, válidos pelos 

últimos dois anos (0,5).
- A não apresentação de comprobatórios 

de atividades inovadoras (0,0)

1,0

(F) Experiência previa na realização da atividade 
objeto da parceria ou de natureza semelhante

- Executa Serviço/Programa na mesma 
atividade do objeto da parceria (1,0)

- Executa Serviço/Programa semelhante 
do objeto da parceria (0,5)

- Não executa serviço/programa objeto 
da parceria (0)

1,0

Pontuação Total 10

§ 1º Para aferição da nota, será atribuída pontuação para cada item, atendimento ao conteúdo previsto neste 
artigo.
I -0 (zero): não atende;
II – 5 (cinco) nota intermediária: atende parcialmente;
III – 10 (dez) nota máxima: atende completamente.

9.9. Serão eliminadas aquelas propostas:
a)  cuja pontuação total for inferior a cinco (5) pontos;
b)  que recebam nota “zero” nos critérios de julgamento (A), (B), (C); 

9.10. As propostas não eliminadas serão classificadas, em ordem decrescente, de acordo com a pontuação 
total obtida com base no Quadro 1- Critérios de Seleção.
9.11. No caso de empate entre duas ou mais propostas, o desempate será feito com base na maior pontuação 
obtida no Critério de Seleção (A). Persistindo a situação de igualdade, o desempate será feito com base 
na maior pontuação obtida, sucessivamente, nos Critérios de Seleção (B) e (C),caso essas regras não 
solucionem o empate, a decisão será por sorteio. 
9.12. A administração pública divulgará o resultado preliminar do processo de seleção na página do sítio 
oficial da Prefeitura Municipal de Bauru, www.bauru.sp.gov.br, iniciando-se o prazo para recurso, que 
será de 03 (três) dias corridos, contado da publicação da decisão, ao colegiado que a proferiu, sob pena de 
preclusão (art. 59 da Lei nº 9.784, de 1999). Não será conhecido recurso interposto fora do prazo. 
9.13. Os recursos serão apresentados por meio físico e entregue na Secretaria Municipal do Bem Estar 
Social – SEBES na Av. Alfredo Maia Q. 01 s\n,Vila Falcão, em envelope lacrado direcionado a Comissão de 
Seleção com a identificação da Organização da Sociedade Civil – OSC e número do Edital de Chamamento 
Público.
9.14. É assegurado aos participantes obter cópia dos elementos dos autos indispensáveis à defesa de seus 
interesses, preferencialmente por via eletrônica, arcando somente com os devidos custos.
9.15 A decisão final do recurso, devidamente motivada, deverá ser proferida no prazo máximo de 3 (três) 
dias corridos, contado do recebimento do recurso. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, 
podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, 
decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato decisório. Não caberá novo recurso 
contra esta decisão.

10. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DE CLASSIFICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

10.1.  Após o julgamento dos recursos ou o transcurso do prazo sem interposição, a Secretaria Municipal 
do Bem Estar Social, homologará o resultado final da seleção e classificação das organizações da sociedade 
civil, que deverá ser publicado no Diário Oficial do Município e no sítio oficial na internet até o dia 
05/11/2019.

10.2. Na mesma publicação a que se refere o artigo antecedente, as organizações da sociedade civil serão 
convocadas para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da publicação da homologação, apresentarem o 
plano de trabalho.
10.3. O(s) plano(s) de trabalho, acompanhado(s) de seu(s) respectivo(s) plano(s) de aplicação de recursos, 
deverão ser entregues Secretaria Municipal do Bem Estar Social, Av Alfredo Maia Quadra 01 s/n, Bauru 
–SP,  sala 2 DSS. 

§ 2º A assinatura do representante(s) legal(is)da organização da sociedade civil na documentação indicada 
no caput deverá ser no documento original, não sendo admitida a entrega de documentação com assinatura 
digitalizada.

10.4. A homologação não gera direito para a organização da sociedade civil à celebração da parceria.

11. DO PLANO DE TRABALHO – FORMA E APRESENTAÇÃO

11.1.  Para celebração do termo de colaboração, a organização da sociedade civil deverá apresentar o(s) 
plano(s) de trabalho, contendo o detalhamento da(s) proposta(s) submetida(s) e aprovada(s) no processo 
de seleção, bem como a previsão de receitas e despesas a serem realizadas na execução das atividades 
abrangidas pela parceria plano(s) de aplicação de recursos.

Parágrafo único. Os itens do(s) plano(s) de trabalho cujo teor foi objeto de pontuação e classificações na 
etapa de seleção deverão corresponder exatamente aos termos da(s) proposta(s).

11.2. O Plano de Trabalho deverá ser apresentado separado por Rede de Proteção Social, sendo: rede 
de Proteção Social Básica e Rede de Proteção Social Especial, indicando os serviços e programas 
socioassistenciais pretendidos, conforme modelo disponibilizado no Anexo XI, devendo conter:
I. Descrição da realidade que será objeto das atividades da parceria, devendo ser demonstrado o nexo entre 
essa realidade e as atividades ou metas a serem atingidas;
II. Descrição de metas a serem atingidas e de atividades a serem executadas;
III.forma de execução das atividades e de cumprimento das metas a eles atreladas;

IV. Definição dos parâmetros a serem utilizados para a aferição do cumprimento das metas;

V. previsão de receitas e de despesas a serem realizadas na execução das atividades abrangidas pela parceria 
(plano de aplicação dos recursos).

11.3.   O Plano de Trabalho deverá ser impresso em papel timbrado da Organização da Sociedade Civil 
- OSC, devidamente assinados por seu representante legal e técnico responsável e entregue em envelope 
lacrado, conforme item 6.1 – Envelope 3. 
11.3.1.  O Plano de Trabalho deverá ser apresentado por rede de proteção social, a fim de que seja gerado 
apenas 01 (um) processo administrativo por Organização da Sociedade Civil - OSC participante, com a 
formalização de um único Termo de Colaboração para esse nível de proteção social.
11.3.2. O Plano de Trabalho deverá contemplar as equipes de referência constantes nos Padrões Normativos 
por serviço/ programa socioassistencial a ser executado. 
11.3.3. O Plano de Trabalho poderá contemplar a previsão de recursos para auxilio no limite Maximo de 
8% do valor total a ser cofinanciado dos recursos municipais a critério da Organização da Sociedade Civil 
– OSC, devendo ser provisionado separadamente por serviço/ programa socioassistencial. 
11.3.4. Somente será aprovado o Plano de Trabalho que estiver de acordo com as informações já apresentadas 
na proposta pela Organização da Sociedade Civil - OSC, observados os termos e as condições constantes 
neste Edital e em seus anexos (art. 25, §2º, do Decreto nº 8.726, de 2016). Para tanto, a administração 
pública municipal poderá solicitar a realização de ajustes no Plano de Trabalho, nos termos do §3º do art. 
25 do mesmo Decreto. 
11.4. Nos termos do §1º do art. 28 da Lei nº 13.019, de 2014, na hipótese de a Organização da Sociedade 
Civil - OSC selecionada não atender aos requisitos exigidos nos art. 33 e 34 da referida Lei, aquela 
imediatamente melhor classificada poderá ser convidada a aceitar a celebração de parceria nos termos da 
proposta por ela apresentada.
11.5. A celebração do instrumento de parceria dependerá da adoção das providências impostas pela 
legislação regente, incluindo a aprovação do Plano de Trabalho, a emissão do parecer técnico pelo órgão 
ou entidade pública municipal, as designações do gestor da parceria e da Comissão de Monitoramento e 
Avaliação, e de prévia dotação orçamentária para execução da parceria. 

11.6.  Para fins de elaboração do(s) plano(s) de aplicação de recursos vinculados à parceria, deve-se 
considerar que poderão ser pagas, dentre outras despesas:

I - A remuneração da equipe encarregada da execução do plano de trabalho, inclusive de pessoal 
próprio da organização da sociedade civil, durante a vigência da parceria, compreendendo as despesas com 
pagamentos de impostos, contribuições sociais, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, férias, 
décimo terceiro salário, salários proporcionais, verbas rescisórias e demais encargos sociais e trabalhistas;

II - O pagamento de custos indiretos necessários à execução do objeto, em qualquer proporção 
em relação ao valor total da parceria, desde que tais custos sejam decorrentes exclusivamente de sua 
realização.
12. PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E VALOR PREVISTO PARA A REALIZAÇÃO DO 
OBJETO
12.1. Os créditos orçamentários necessários ao custeio de despesas relativas ao presente Edital são 
provenientes da funcional programática 08.2440021 2053 Rede de Proteção Social Básica; 08.244 0022 
2054 (FMAS) e 08.243 0022 2054 (FMDCA) Rede de Proteção Social Especial.
12.2. Os recursos destinados à execução das parcerias de que tratam este Edital são provenientes do 
orçamento da Secretaria Municipal do Bem Estar Social – Fundo Municipal da Assistência Social e Fundo 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. 
12.3. Este chamamento e as parcerias terão vigência no exercício de 2020, a entidade pública municipal 
indicará a previsão dos créditos necessários para garantir a execução das parcerias nos orçamentos dos 
exercícios seguintes conforme previsto nas peças orçamentárias. 
12.5. Fica autorizado o poder executivo através da Secretaria Municipal do Bem Estar Social – SEBES, a 
correção dos valores após 12 (doze) meses e serão efetuados por meio de aditivo das parcerias respeitados os 
critérios de avaliação dos serviços e programas realizados anualmente pelo gestor municipal da assistência 
social.
13. DISPOSIÇÕES FINAIS
13.1. Esclarecimentos, decorrentes de dúvidas na interpretação deste Edital e de seus anexos, deverão 
ser encaminhados com antecedência mínima de 10 (dias) dias da data-limite para envio da proposta, 
exclusivamente de forma eletrônica, pelo e-mail: sebesbaurueventos@gmail.com, que serão prestados pela 
Comissão de Seleção.
13.2.  As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no Edital. As 
respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados serão juntados nos autos do processo de 
Chamamento Público e estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado.
13.2.1. Eventual modificação no Edital, decorrente das impugnações ou dos pedidos de esclarecimentos, 
ensejará divulgação pela mesma forma que se deu o texto original, não alterando o prazo inicialmente 
estabelecido somente quando a alteração afetar a formulação das propostas ou o princípio da isonomia.
13.3. A qualquer tempo, o presente Edital poderá ser revogado por interesse público ou anulado, no todo 
ou em parte, por vício insanável, sem que isso implique direito a indenização ou reclamação de qualquer 
natureza.
13.4. Poderá o administrador público limitar o número de serviços e programas aderidos pelas Organizações 
da Sociedade Civil, haja vista o seu poder discricionário em lei sempre que julgar conveniente, com 
anuência dos conselhos participativos, com vistas a isonomia, a moralidade, a impessoalidade, a eficiência, 
a legalidade e a publicidade com a finalidade de atingir o bem comum e o interesse público.
13.5. O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos 
apresentados em qualquer fase do Chamamento Público. A falsidade de qualquer documento apresentado 
ou a inverdade das informações nele contidas poderá acarretar a eliminação da proposta apresentada, 
a aplicação das sanções administrativas cabíveis e a comunicação do fato às autoridades competentes, 
inclusive para apuração do cometimento de eventual crime. Além disso, caso a descoberta da falsidade ou 
inverdade ocorra após a celebração da parceria, o fato poderá dar ensejo à rescisão do instrumento, rejeição 
das contas e/ou aplicação das sanções de que trata o art. 73 da Lei nº 13.019, de 2014. 
13.6. Todos os custos decorrentes da elaboração das propostas e quaisquer outras despesas correlatas à 
participação no Chamamento Público serão de inteira responsabilidade das Organizações da Sociedade 
Civil - OSC, não cabendo nenhuma remuneração, apoio ou indenização por parte da administração pública.
13.7. O presente Edital terá vigência de 12 meses a contar da data da homologação do resultado definitivo.
13.8. Os casos omissos serão julgados pela comarca da cidade de Bauru. 
13.9. Constituem anexos do presente Edital, dele fazendo parte integrante:
Anexo I – Declaração de ciência e concordância 
Anexo II – Proposta para Celebração de Parceria 
Anexo III – Oficio de manifestação de Interesse
Anexo IV – Oficio - Atividades Inovadoras
Anexo V - Declaração de Experiência Prévia
Anexo VI – Declaração da não Ocorrência de Impedimentos;
Anexo  VII  -  Declaração de Instalações e Condições Materiais
Anexo VIII– Declaração das Obrigações Trabalhistas 



10 DIÁRIO OFICIAL DE BAURU TERÇA, 17 DE SETEMBRO DE 2.019

Anexo IX – Declaração que não possui no seu quadro de dirigente membro da administração pública
Anexo X – Relação Nominal dos Integrantes da Diretoria
Anexo XI – Plano de Trabalho 

ENVIAR EM PAPEL TIMBRADO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

ANEXO I

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA

Declaro que a (identificação da Organização da Sociedade Civil - OSC) está ciente e concorda com as 
disposições previstas no Edital 421/2019, Chamamento Público            022/2019, e em seus anexos, 
bem como que se responsabiliza, sob as penas da Lei, pela veracidade e legitimidade das informações e 
documentos apresentados durante o processo de seleção.

Bauru-SP ______de______________de 2019.

______________________________________
           Representante legal da OSC

ENVIAR EM PAPEL TIMBRADO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

ANEXO II

PROPOSTA PARA CELEBRAÇÃO DE PARCERIA

Importante: A proposta deverá estar adequada aos objetivos da política, dos Padrões Normativos 
dos serviços, programas socioassistenciais em que se insere a parceria, devendo ser apresentadas 
individualmente por serviço, programa socioassistencial, contendo no mínimo:

I – Identificação da organização da sociedade civil 

1.1. Descrever a missão da OSC, 
1.2. A finalidade
1.3. Nome da instituição: 
1.4. Nº do CNPJ da instituição: 
1.5. Nome da unidade executora:
1.6. Endereço, cidade, CEP, 
1.7. e-mail, telefone 

II. Estrutura física e organizacional
2.1. A capacidade de atendimento considerando sua estrutura física, acessibilidade e pessoal. 
2.2. Os recursos materiais e financeiros

III- Identificação da parceria pretendida:
3.1. Descrever a rede de proteção (básica e especial) 
3.2. Os serviços, programas socioassistenciais
3.3. O território ou microterritório onde serão executados 
3.4. As metas

IV- Diagnóstico da realidade 
Descrever os serviços, programas socioassistenciais, demonstrado causa e resultado entre a realidade e 
as atividades a serem desenvolvidas com os usuários, a família e a comunidade, tendo como parâmetro 
o Plano Municipal de Assistência Social – PMAS, os Padrões Normativos, a Tipificação Nacional dos 
Serviços Socioassistenciais, dados geográficos e institucionais e outras ferramentas utilizadas pela OSC 
para o levantamento de informações relevantes que beneficiem e demonstre um diagnóstico da comunidade, 
conforme o item 9 deste edital,  onde deverá detalhar sobre:
I – descrição da realidade
II – descrição das atividades
III- descrição das metas
IV – avaliação
V- articulação em rede

V – Indicadores 
- Descrever os indicadores que aferirão o cumprimento das metas e prazos para a execução das 

ações e para o cumprimento das metas

Bauru, ____de______2019

Assinatura:   _________________________                        ______________________        
                       Representante legal da OSC                               Técnico Responsável

ENVIAR EM PAPEL TIMBRADO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

ANEXO III

OFÍCIO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE (POR REDE DE PROTEÇÃO)

Senhor Secretário Municipal do Bem Estar Social

Em atenção ao edital de chamamento público nº 421 de 2019 da Secretaria Municipal do Bem Estar Social, 
publicada no Diário Oficial do Município de Bauru em 17 de setembro de 2019, para celebração do Termo 
de Colaboração entre poder público e as organizações da sociedade civil do Município de Bauru, referente 
ao cofinanciamento no período de janeiro a dezembro de 2020, com recursos do Fundo Municipal de 
Assistência Social e Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, manifesto o interesse na 
execução do serviço/programa socioassistencial abaixo elencado com metas:
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

Bauru,___de ________  de  2019.

Atenciosamente,
________________________________

Nome do Presidente 
Nome da Organização da Sociedade Civil

ENVIAR EM PAPEL TIMBRADO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

ANEXO IV

OFICIO  ATIVIDADES INOVADORAS

Bauru,___  de ________  de  2019.

Senhor Secretário:
José Carlos Augusto Fernandes

Em atenção ao Edital 421/2019- Chamamento Público n º 022/2019, da Secretaria Municipal do Bem 
Estar Social (SEBES), publicada no Diário Oficial do Município de Bauru em _________________, que 
dispõe sobre o Chamamento Público para celebração do Termo de Colaboração entre poder público e as 
Organizações da Sociedade Civil (OSC) do Município de Bauru, referente ao cofinanciamento do exercício 
de 2020, segue em anexo os documentos comprobatórios das atividades inovadoras (colocar na ordem o 
tipo de documento ex. 1- certificado, 2- folders, etc (certificados, folders, cartilhas e/ou qualquer outro 
instrumento físico ou digital para fins de critérios de seleção e julgamento, de acordo com § único do item 
4.2.)  tais como:
1. - ______________________________________________
2. - ______________________________________________
3 - ______________________________________________
4 - ______________________________________________

Obs: Consideram-se atividades inovadoras aquelas desenvolvidas pela Organização da Sociedade Civil - 
OSC, que não são desempenhadas dentro do cronograma geral das atividades, mas que tragam impacto, 
transformações, mudanças perceptíveis para os seus usuários e comunidade.

Atenciosamente,

______________          __________________
       Representante legal da OSC

ENVIAR EM PAPEL TIMBRADO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE EXPERIÊNCIA PRÉVIA (do objeto ou semelhante)

Deverá constar neste documento breve relato de experiências anteriores, especificando no mínimo:
I – o serviço, programa ou projeto socioassistenciais executado anteriormente e período 

executado.
II – usuários atendidos.
III – meta atendida/executada.
IV – objetivos e finalidades institucionais e a capacidade técnica e operacional da organização 
da sociedade civil

Data____de___________de 2019

_____________________________________
                  Representante legal da OSC

ENVIAR EM PAPEL TIMBRADO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

ANEXO VI

DECLARAÇÃO

Declaro que não há impedimentos conforme Lei 13.019/2014 e edital nº 421/2019 da Secretaria Municipal 
do Bem Estar Social - SEBES, publicada no Diário Oficial do Município de Bauru em 17 de setembro 
de 2019, que dispõe sobre o Chamamento Público para celebração do Termo de Colaboração entre poder 
público e as Organizações da Sociedade Civil (OSC) do Município de Bauru, referente ao cofinanciamento 
no exercício de 2020.

Bauru,___  de ________  de  2019

Atenciosamente,

_____________________________________
  Representante legal da OSC

ENVIAR EM PAPEL TIMBRADO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

ANEXO VII

DECLARAÇÃO

Declaro que, a Organização da Sociedade Civil________________________________, possui instalações 
e condições materiais necessárias para execução do objeto da parceria.

Bauru,___  de ________  de  2019.

Atenciosamente,
_____________________________________
Representante legal da OSC
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ENVIAR EM PAPEL TIMBRADO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

ANEXO VIII

DECLARAÇÃO

Declaro que a Organização da Sociedade Civil se responsabiliza pelas obrigações trabalhistas inerentes a 
contratação de recursos humanos que não estejam previstas no Plano de Trabalho.

Bauru,___  de ________  de  2019

Atenciosamente,

________________________________
Representante legal da OSC

ENVIAR EM PAPEL TIMBRADO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

ANEXO IX

DECLARAÇÃO

Declaro que a Organização da Sociedade Civil (OSC) não possui no seu quadro de dirigente membro da 
administração pública da mesma esfera governamental na qual será celebrado o Termo de Colaboração, 
estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges ou companheiros, bem como parentes em linha reta, 
colateral ou por afinidade, até o segundo grau.

Bauru,___  de ________  de  2019

Atenciosamente,

________________________________
Representante legal da OSC

ENVIAR EM PAPEL TIMBRADO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

ANEXO X

RELAÇÃO NOMINAL DOS INTEGRANTES DA DIRETORIA
NOME 

COMPLETO CARGO DATA DE 
NASCIMENTO RG ÓRGÃO

EXPEDIDO/ DATA CPF ENDEREÇO 
COMPLETO

Bauru,___ de ________ de 2019.

Atenciosamente,
________________________________

Representante legal da OSC
ENVIAR EM PAPEL TIMBRADO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

ANEXO XI - PLANO DE TRABALHO

Organização da Sociedade Civil: __________________________________________________________
CNPJ________________________________________________________________________________
Rede de Proteção Social:__________________________________________________________________
Serviços/Programa______________________________________________________________________
Exercício: ____________________________________________________________________________
Nome do Responsável pela OSC:__________________________________________________________

1 - CARACTERIZAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
(Descrever a missão da OSC, a finalidade, a capacidade de atendimento, considerando sua estrutura física, 
pessoal e os recursos materiais e financeiros de acordo com a proposta) 
2 - DIAGNÓSTICO DA REALIDADE
Deve constar o objeto das atividades da parceria, devendo ser demonstrado o nexo entre essa realidade e as 
atividades ou metas a serem atingidas (de acordo com a proposta).

3 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS (deverá ser realizada a descrição dos serviços e 
programas, devendo constar:)
3.1. Identificação (nome do serviço / programa socioassistencial)
3.2. Usuário
3.3. Objetivo Geral
3.4. Meta de Atendimento
3.5. Período de funcionamento
3.6. Formas de Acesso
3.7. Operacionalização
3.8. Trabalho essencial ao serviço / programa socioassistencial
3.9. Aquisição dos usuários
3.10. Descrição das atividades
3.11. Impacto social esperado (indicadores / instrumentais)
3.12. Indicadores que aferirão as metas (relatórios/listas, visita in loco, encaminhamentos, pesquisa de 
satisfação do usuário etc)

4 - CRONOGRAMA / PRAZO DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES (inserir 1 quadro para cada 
serviço pleiteado)

ATIVIDADE
PRAZO DAS ATIVIDADES/MÊS - 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5 - PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS 

5.1. - RECURSOS HUMANOS (inserir 1 quadro para cada serviço pleiteado).
Fonte de Recurso: Municipal 

QT Formação 
Profissional Cargo C/H Regime

Trabalhista Salário
Encargos Sociais e Trabalhistas Total

FGTS IRRF PIS INSS Benefícios 13º Recisão Férias Demais 
Encargos

Fonte de Recurso Próprios (se houver) : 

QT Formação 
Profissional Cargo C/H Regime

Trabalhista Salário
Encargos Sociais e Trabalhistas

Total

FGTS IRRF PIS INSS Benefícios 13º Recisão Férias Demais 
Encargos

Obs: Relacionar todos os funcionários, vinculados aos Serviços e programas com a previsão dos 
encargos sociais e trabalhistas e demais compromissos que deverão estar previstos sem a possibilidade 
de rateio.

5.2. DESPESAS DE CUSTEIO - SERVIÇOS DE TERCEIROS (poderá ser previsto em conjunto 
com os serviços e programas pleiteados, exceto aluguéis que devem ser identificados separadamente) 

Fonte de Recurso: Municipal 

Natureza da despesa Custo Mensal Custo Total

5.3.  DESPESAS DE CUSTEIO - MATERIAL DE CONSUMO (poderá ser previsto em conjunto com 
os serviços e programas pleiteados)

Fonte de Recurso: Municipal 

Natureza da despesa Custo Mensal Custo Total

5.4. DESPESAS DE CAPITAL 
5.4.1. AUXÍLIO (Equipamento e Material Permanente) utilizar até 8% do valor (um quadro por 
Serviço e programa pleiteado)

Fonte de Recurso: Municipal 

Natureza da despesa Custo Mensal Custo Total

6 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

6.1 - RECURSOS HUMANOS 
Concedente

1ªParcela 2ªParcela 3ªParcela 4ªParcela 5ªParcela 6ªParcela 7ªParcela 8ªParcela 9ªParcela 10ªParcela 11ªParcela 12ªParcela

6.2 DESPESAS DE CUSTEIO - SERVIÇOS DE TERCEIROS 
Concedente

1ªParcela 2ªParcela 3ªParcela 4ªParcela 5ªParcela 6ªParcela 7ªParcela 8ªParcela 9ªParcela 10ªParcela 11ªParcela 12ªParcela

6.3 DESPESAS DE CUSTEIO – MATERIAL DE CONSUMO 
Concedente

1ªParcela 2ªParcela 3ªParcela 4ªParcela 5ªParcela 6ªParcela 7ªParcela 8ªParcela 9ªParcela 10ªParcela 11ªParcela 12ªParcela

6.4 DESPESAS DE CAPITAL 
6.4.1 AUXÍLIO   (uma planilha para casa serviço/programa)

Concedente – Fonte Municipal

1ªParcela 2ªParcela 3ªParcela 4ªParcela 5ªParcela 6ªParcela 7ªParcela 8ªParcela 9ªParcela 10ªParcela 11ªParcela 12ªParcela

7 - CRONOGRAMA DE PRESTAÇAO DE CONTAS 

Atividade Quadrimestre 
MAIO SETEMBRO JANEIRO ANUAL 

PRESTAÇÃO DE 
CONTAS

Janeiro a abril 10/05/2020

Maio a Agosto 10/09/2020

Setembro a Dezembro 10/01/2020

Anual 20/01/2021

Bauru, ______ de ________________ de _________.

Representante legal da OSC                                                       Técnico Responsável
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TERMO COLABORAÇÃO –       /2019   
PROCESSO –           /2019
FMAS MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO COM A ORGANIZAÇÃO DA 
SOCIEDADE CIVIL, ________________________ POR MEIO 
DE SUBVENÇÃO.

 Em __________ de dezembro de dois mil e dezenove, de um lado o Município de 
Bauru, com sede à Praça das Cerejeiras, 1-59, CNPJ nº 46.137.410/0001-80, neste ato representado por 
José Carlos Augusto Fernandes, Secretário Municipal do Bem Estar Social e Gestor do Fundo Municipal 
da Assistência Social, doravante denominado MUNICIPIO - SEBES e do outro lado a Organização da 
Sociedade Civil, sem fins econômicos,  , CNPJ, Rua, nº, Bairro,  representada pelo (a) seu (sua) presidente, 
, RG, CPF, têm como justo e compromissado, nos termos da Lei Municipal nº __________ de ____ de 
dezembro de 2019, e mediante as cláusulas e condições estabelecidas, o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA – do objeto
 Constitui objeto deste Termo de Colaboração a transferência de recursos financeiros 
destinados ao desenvolvimento do conforme Padrões Normativos apresentados pela Secretaria Municipal 
do Bem Estar Social e de acordo com o Plano de Trabalho aprovado pela Comissão de Seleção encartado 
nos autos do processo administrativo nº              /2019

CLÁUSULA SEGUNDA - das obrigações da Organização da Sociedade Civil
2.1 Participar da rede socioassistencial do município e cumprir a LOAS (Lei Orgânica da 
Assistência Social), bem como ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente, conforme Capitulo II Seção I 
“Da Organização da Sociedade Civil de Atendimento” e Resolução Conjunta nº 01 de 18 de junho de 2009 
do Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS e Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do 
Adolescente – CONANDA aprovando o documento “Orientações Técnicas: Serviços de Acolhimento para 
Crianças e Adolescentes”, recomendações do Ministério Público e Defensoria Pública.
2.2 Zelar pelos padrões de qualidade dos serviços, programas ou projetos pactuados 
neste ajuste, de acordo com as diretrizes técnicas da SEBES e dos respectivos Conselhos Municipais; 
2.3 Executar as ações previstas no Plano de Trabalho aprovado pela Comissão de 
seleção, estabelecido a partir dos Padrões Normativos. 
2.4 Contratar e manter recursos humanos contemplando a equipe mínima referenciada, 
nos Padrões Normativos, estendendo a estes profissionais os pagamentos das rescisões contratuais 
proporcionais ao período em que o profissional esteve vinculado ao serviço ou programa, exceto quando 
se tratar de aviso prévio indenizado, assumir os compromissos inerentes referentes a encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais relativos ao funcionamento da Organização da Sociedade Civil e ao 
adimplemento deste termo, não se caracterizando responsabilidade solidária ou subsidiaria da administração 
pública pelos respectivos pagamentos, conforme art. 42 incisos XIX e XX da Lei 13.019/2014, bem como 
manter um Fundo de Reserva para garantia de futuras rescisões trabalhistas.
2.5 Acionar o Gestor Municipal quando houver a necessidade da contratação do 
profissional cuidador para atender os usuários com demandas especificas do Serviço de Acolhimento 
Institucional em Abrigo para Crianças e Adolescentes – Resolução nº 269, de 13/12/2006 – aprova a Norma 
Operacional Básica de Recursos Humanos do SUAS, Resolução Conjunta nº 01, de 18 de junho de 2009 
do Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS e Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do 
Adolescente – CONANDA,  aprova o documento “Orientações Técnicas: Serviços de Acolhimento para 
Crianças e Adolescentes” e Portaria nº 66 de 20/10/2016  que estabelece a “Padronização dos Serviços 
Socioassistenciais”, conforme  valor previsto no Plano de Trabalho  e pelo período em que houver a 
necessidade de sua atuação
2.6 Apresentar de forma detalhada, no Plano de Trabalho os valores para o pagamento 
de contribuições sociais, FGTS, férias, décimo terceiro salário, salários proporcionais, verbas rescisórias 
e demais encargos sociais incidentes sobre a equipe prevista desde que tais valores correspondam às 
atividades inerentes a consecução do objeto,  a qualificação técnica necessária para a execução da função 
a ser desempenhada que sejam compatíveis com o valor de mercado da região onde atua e não superior ao 
teto do Poder Executivo.  
 
2.7 Aplicar integralmente os recursos financeiros repassados na execução dos serviços, 
programas ou projetos, objeto deste Termo de Colaboração, bem como o saldo auferido por conta das 
aplicações financeiras previstas no item 2.16, conforme Plano de Trabalho apresentado pela Organização 
da Sociedade Civil, observando o princípio da legalidade, da moralidade, da boa-fé, da probidade, da 
impessoalidade da economicidade, da eficiência, da isonomia, da publicidade, da razoabilidade e do 
julgamento objetivo e a busca da qualidade e durabilidade.
2.8 Apresentar quadrimestralmente, ou a qualquer tempo a pedido do gestor público, 
no sistema de Prestação de Contas do Terceiro Setor, constante no site da Prefeitura Municipal de Bauru 
– Secretaria de Economia e Finanças prestação de contas referente os recursos auferidos no período e 
anualmente conforme Instruções do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, assinadas pelo Tesoureiro, 
Conselho Fiscal e Presidente da Organização da Sociedade Civil.
2.9 Apresentar mensalmente por meio eletrônico, aos técnicos de monitoramento 
referenciados relatório de atividades de acordo com o modelo apresentado pelo gestor.
2.10 Priorizar os encaminhamentos atendendo as formas de acesso constante no padrão 
normativo.
2.11 Participar através de seus dirigentes e técnicos das reuniões e cursos de capacitação 
promovidos pela SEBES visando o aprimoramento dos serviços, programas ou projetos prestados.
2.12 Agendar as férias dos funcionários de forma escalonada, durante o ano, visando a não 
interrupção dos serviços prestados pela Organização da Sociedade Civil, tendo em vista a complexidade do 
atendimento.
2.13 Apresentar para a administração publica, através de oficio, em tempo hábil para 
manifestação do gestor, os eventos e/ou demais atividades que porventura suspenda o atendimento da 
população, informando as tratativas adotadas junto ao usuário sobre a suspensão do atendimento. 
2.14   Fica vedado a qualquer titulo pagar com recursos  vinculados a parceria, servidor ou 
empregado público, bem como utiliza-lo em para finalidade alheia ao objeto da parceria de acordo com art. 
45 da Lei 13019/2014. 
2.15 Cumprir continuamente e integralmente as metas estabelecidas no presente Termo de 
Colaboração.
2.16 Divulgar a parceria da SEBES como órgão cofinanciador dos serviços, programas ou 
projetos nos meios de comunicação, materiais de divulgação, placas, home page, identificação dos veículos 
adquiridos com os recursos públicos, conforme modelo aprovado pelo gestor.

2.17 Manter e movimentar os recursos repassados na utilização do objeto deste Termo em 
conta bancária especifica da parceria, em instituição financeira indicada pela administração pública, sendo 
vedada sua transferência para demais contas existentes da Organização da Sociedade Civil. 
2.18 Aplicar obrigatoriamente os recursos em fundo de aplicação financeira de curto 
prazo ou operação de mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública quando a sua utilização estiver 
prevista em prazos menores de trinta (30) dias, se a previsão do seu uso for igual ou superior a um mês, em 
caderneta de poupança. Os rendimentos auferidos deverão ser demonstrados através de extratos bancários, 
que acompanharão as prestações de contas quadrimestrais.
2.19 Apresentar os documentos fiscais originais quando solicitado, nota fiscal eletrônica 
- NF-e, para compra ou prestação de serviços que comprovem as despesas de acordo com a Resolução nº 
03/2017 do TCESP com a indicação do número do Termo de Colaboração, número da Lei Autorizadora 
e identificação do órgão concessor e justificativa. Acompanhará as notas fiscais de prestação de serviços 
relatórios, guias e comprovantes de pagamento de ISS; sendo responsabilidade do tomador do serviço a sua 
retenção ou anexar juntamente com a nota fiscal a Certidão Negativa de Retenção de Notas Fiscais.
2.20 Comprovar os pagamentos através da cópia da transferência bancária diretamente 
ao fornecedor, boletos com autenticação mecânica, ou não havendo outro meio senão o pagamento em 
dinheiro que o fato seja devidamente justificado e conste no documento carimbo especificando a empresa, 
com nome, data e identificação (RG e CPF) do responsável pelo recebimento, conforme Art. 53 da Lei 
13.019/2014.
2.21 Na apresentação de notas fiscais de combustível, IPVA, licenciamento, e seguro 
veicular, contratos de locação, termos de prorrogação e reajustes e pagamento de  IPTU somente com os 
comprobatórios em nome da Organização da Sociedade Civil, e destinados ao uso do serviço, programa ou 
projeto cofinanciado, devendo nos casos de automotores conter o número da placa e cópia do CRLV.
2.22 Na apresentação de notas fiscais referente a aquisição de benefícios para usuários 
e funcionários juntar a relação nominal dos beneficiários com assinatura e data visando a identificação e 
comprovação.  
2.23 Possibilitar o livre acesso não somente da Administração Pública Municipal, bem 
como do Tribunal de Contas, dos documentos e locais de execução do objeto do presente termo de parceria.
2.24  Apresentar para o Gestor Municipal as demissões do quadro de pessoal objeto desta 
parceria com antecedência de 30 dias da sua homologação visando a mais ampla fiscalização quanto ao 
cumprimento por parte da Organização da Sociedade Civil dos compromissos trabalhistas. 
2.25 Abster-se, durante a vigência da parceria de ter como dirigentes membros do poder 
ou Ministério Público, dirigente de órgão ou entidade da administração publica municipal direta e indireta, 
estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges ou companheiros, bem como parentes linha reta, colateral 
ou por afinidade.
2.26 Vedado a Organização da Sociedade Civil, comprometer durante a carga horária da 
equipe referenciada no Plano de Trabalho para outras atividades desenvolvidas que não objeto da parceria.   
2.27 Manter guardado e em boa ordem pelo período de 10 anos  contado do dia útil 
subsequente ao da prestação de contas anual, os documentos originais que compuseram as prestações de 
contas do exercício. 
2.28  Utilizar os valores repassados durante o exercício vigente e havendo saldo 
no primeiro dia do exercício seguinte deverá ser devolvido à respectiva conta do Fundo Municipal da 
Assistência Social, através de GRE.

CLÁUSULA TERCEIRA – das obrigações do Município - SEBES
3.1 Transferir à Organização da Sociedade Civil os recursos financeiros aprovados pela 
Lei Municipal nº ________ de  de dezembro de 2.019 e objeto deste Termo, através do Fundo Municipal da 
Assistência Social em  parcelas, conforme cronograma de desembolso. 
3.2 Assessorar tecnicamente a Organização da Sociedade Civil na execução dos serviços, 
programas ou projetos contratados, objeto do Termo;
3.3 Monitorar e avaliar, qualitativa e quantitativamente os serviços prestados pela 
Organização da Sociedade Civil através dos indicadores de avaliação constantes no Padrão Normativo; 
3.4 Promover a capacitação continuada da rede socioassistencial;
3.5 Recomendar e oficializar prazo para que a Organização da Sociedade Civil 
adote as providências cabíveis para o cumprimento das suas obrigações, sempre que verificada alguma 
irregularidade.
3.6 Disponibilizar aos Conselhos Municipais relatórios das atividades da Organização da 
Sociedade Civil, quando solicitado;
3.7 Monitorar e avaliar a aplicação dos recursos financeiros valendo-se de apoio técnico 
e pareceres de outras áreas quando julgado pertinente. 
3.8  Analisar tecnicamente os relatórios sociais quadrimestral na prestação de contas 
quadrimestral apresentada pela Organização da Sociedade Civil, estabelecendo o nexo de causalidade entre 
as atividades e plano de trabalho e o objeto da parceria estabelecida através, da equipe de monitoramento e 
entre as receitas e as despesas de acordo com  plano de aplicação através, da equipe administrativa.
3.9 Emitir relatório técnico conclusivo de análise da prestação de contas final, após  
homologação da  Comissão de Monitoramento e Avaliação levando-se em consideração a parceria 
celebrada,.
3.10 Transferir para uma congênere ou assumir a responsabilidade de execução do objeto 
deste Termo de Colaboração caso haja fato relevante, impedindo a descontinuidade dos serviços, programas 
ou projetos executado.

CLÁUSULA QUARTA– do Financiamento
4.1 O Município – SEBES através do FMAS destinará o valor total de R$ 
______________ (______________). Programa de Trabalho 08.244.0022.2054 para o financiamento dos 
serviços, programas ou projetos socioassistencial, em conta aberta em Banco Oficial na qual a mesma 
deverá ter movimentação e aplicação dos recursos recebidos, comprovados em extratos bancários, a ser 
pago em parcelas conforme cronograma de desembolso, até o 5º dia do mês.  ___________ VAGAS.
4.2 Fica facultado à Organização da Sociedade Civil que utilizar recursos na modalidade 
fixadas no item 4.1 denunciar o Termo de Colaboração ou não prorrogá-lo, desde que indenize o Município 
proporcionalmente ao prazo restante para aquele estipulado como prazo máximo de sua vigência, conforme 
fixado no art. 57, II da lei federal nº 8666/93. 
4.3 As parcelas serão suspensas quando do descumprimento deste Termo de Colaboração, 
conforme item 6.1 dando-se o prazo de 07 dias prorrogável por igual período para as devidas regularizações. 
Transcorrido o prazo estipulado, o Gestor deverá comunicar o respectivo Conselho Municipal e o Tribunal 
de Contas do estado de São Paulo - TCESP  por meio de oficio. 
4.4 A Organização da Sociedade Civil deverá utilizar 100% dos recursos repassados 
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durante a vigência deste Termo de Colaboração, caso isso não ocorra o saldo deverá ser restituído ao Fundo 
Municipal da Assistência Social – FMAS em sua respectiva conta através de GRE.
4.5 A utilização dos recursos repassados para os serviços, programas ou projetos ficam 
condicionados a padronização das despesas orçamentárias, conforme Decreto 13.460 de julho de 2017 e 
Manual de Repasses do Terceiro Setor da Prefeitura Municipal de Bauru.
4.6 Os recursos financeiros deverão ser aplicados na execução do projeto aprovado em 
conformidade com as normas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

CLÁUSULA QUINTA – Da Execução
5.1 O Termo deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas 
pactuadas e as legislações pertinentes, respondendo cada um dos partícipes pelas consequências de sua 
inexecução total ou parcial.
5.2 A função gerencial fiscalizadora será exercida pelo Município - SEBES, dentro 
do prazo regulamentar de execução/prestação de contas do termo, ficando asseguradas a seus agentes 
qualificados o poder discricionário de reorientar ações e de acatar, ou não, justificativas com relação às 
disfunções porventura havidas na execução. 
5.3 A Organização da Sociedade Civil indica o Sr. (a) _____________, que se 
responsabilizará solidariamente pela execução das atividades e cumprimento das metas pactuadas. 
5.4 Fica facultado o livre acesso dos servidores dos órgãos repassadores de recursos, do 
Controle Interno e do Tribunal de Contas aos documentos, aos processos, às informações referentes aos 
instrumentos de transferência e os locais de execução do objeto deste Termo de Colaboração.

CLÁUSULA SEXTA - da Prestação de Contas
6.1 A Organização da Sociedade Civil cumprirá as normas do Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo e as seguintes condições:
I -  Prestação de contas até o dia 10 (dez) do mês subsequente ao vencimento do quadrimestre, 

acompanhada do relatório da execução físico-financeira e extratos bancários, conciliação 
bancária separadamente, por fonte de financiamento;

II - Prestação de contas anual até o dia 20/01 do exercício subsequente a este Termo Colaboração 
de acordo com as orientações intituladas, apresentando relatório final das ações desenvolvidas e 
conciliação bancária evidenciando a utilização dos recursos e eventual devolução, se for o caso.  

III- Prestação de contas de parcelas vencidas, de um exercício para o outro em 15 (dias) dias do seu 
recebimento, cujas notas fiscais serão a partir da última apresentada no terceiro quadrimestre. 

IV- Apresentar quadrimestralmente juntamente com as prestações de contas as Certidões Negativas 
de Débitos (FGTS, INSS, IRRF) dos órgãos públicos responsáveis pelos encargos, sendo que, 
no 3o Quadrimestre deverão ser anexadas as Certidões até o fechamento do exercício. Sendo 
isenta do pagamento de encargos, juntar a documentação comprobatória.

V- Apresentar quadrimestralmente e na prestação de contas anual, relatórios com elementos 
técnicos e financeiros que permitam ao gestor da parceria avaliar o andamento ou concluir 
que seu objeto foi executado conforme o pactuado, com a descrição das atividades, metas e 
resultados esperados. 

VI-  Apresentar prestação de contas, por ocasião de denúncia, rescisão ou extinção de parceria, 
dos saldos financeiros remanescentes, inclusive das receitas obtidas das aplicações financeiras 
realizadas, devolvendo-os aos cofres público no prazo improrrogável de (30) trinta dias, sob 
pena de imediata instauração  de tomada de contas especial do responsável, providenciada pela 
autoridade competente da administração pública.

VII- O não cumprimento pela Organização da Sociedade Civil de qualquer obrigação estabelecida 
neste ajuste ensejará na suspensão dos pagamentos, limitando e devolução dos valores 
repassados.

CLÁUSULA SÉTIMA – Das Sanções Administrativas à Organização da Sociedade Civil
 Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho e com as normas 
desta Lei e da legislação específica, a administração poderá garantida a prévia defesa, aplicar à organização 
da sociedade civil parceira as seguintes sanções:
I -  advertência;
II -  suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebrar 

parceria ou contrato com órgãos e entidades da esfera de governo da administração pública 
sancionadora, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

III- Declaração de inidoneidade para participar em chamamento público ou celebrar  parceria  ou 
contrato com órgãos ou entidades de todas as esferas de governo, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a organização da sociedade 
civil ressarcir a administração pelos prejuízos resultantes, e após decorrido o prazo da sanção 
aplicada com base no inciso II deste artigo. 

CLÁUSULA OITAVA– da Vigência
 O presente Termo terá vigência de 01/01/2020 a 31/12/2020 

CLAUSULA NONA – Da Alteração e da Denúncia
 O presente Termo poderá ser alterado, exceto em seu objeto e prazo, mediante 
alteração, e denunciado, por conveniência dos partícipes, após notificação prévia de 60 (sessenta) dias, 
sendo que, se a denúncia for por parte da Organização da Sociedade Civil, deverá ser precedida da entrega 
do relatório e prestação de contas da aplicação dos recursos recebidos até o momento.

CLÁUSULA DÉCIMA – Da Rescisão
 Constitui motivo para rescisão do termo o inadimplemento de quaisquer das 
cláusulas pactuadas, particularmente quando constatadas a utilização dos recursos em desacordo com o 
Plano de Trabalho e a falta de apresentação das Prestações de Contas nos prazos estabelecidos.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Do Foro
 Para dirimir as questões oriundas deste Termo, que não forem solucionadas 
administrativamente, as partes elegem o Foro da Comarca de Bauru, desistindo de qualquer outro por mais 
privilegiado que seja.

Bauru,            de            de 2019.

JOSÉ CARLOS AUGUSTO FERNANDES
SECRETARIO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
TESTEMUNHAS: _______________________                          
_______________________________
 Nome:     Nome:
 RG:     RG:

ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR 
TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

TERMO DE COLABORAÇÃO
ÓRGÃO/ENTIDADE  PÚBLICO(A): PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA: 
TERMO DE COLABORAÇÃO N°                    /2019
OBJETO:  
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:
1. Estamos CIENTES de que:
a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado 
de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, 
Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme 
dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser 
tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do 
Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 
90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos 
prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser 
comunicada pelo interessado, peticionando no processo.
2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:
a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito 
de defesa, interpor recursos e o que mais couber.
Bauru, _ de dezembro de 2019.
GESTOR DO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:
Nome: 
Cargo: 
CPF:                RG: 
Data de Nascimento: 
Endereço residencial completo: Rua 
E-mail institucional: 
E-mail pessoal: 
Telefone: (14) 
Assinatura:______________________________________________________
Responsável legal
PELO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:
Nome: 
Cargo: 
CPF:            RG: 
Data de Nascimento: 
Endereço residencial completo:
E-mail institucional: 
E-mail pessoal: 
Telefone(s): (14)  Celular (14) 
Assinatura: ___________________________________________________
Responsáveis que assinaram o ajuste:
PELO GESTOR PÚBLICO PARCEIRO:
Nome: 
Cargo: 
CPF:             RG: 
Data de Nascimento: 
Endereço residencial completo: 
E-mail institucional: 
E-mail pessoal: 
Telefone(s): (14) Celular (14) 
Assinatura: __________________________________________________
PELA ENTIDADE PARCEIRA:
Nome: 
Cargo: 
CPF:           RG: 
Data de Nascimento: 
Endereço residencial completo: 
E-mail institucional: 
E-mail pessoal: 
Telefone(s):           (14) 
Assinatura: ___________________________________________________

TERMO COLABORAÇÃO –  /2019 
PROCESSO –            2019
FMAS MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO COM A ORGANIZAÇÃO DA 
SOCIEDADE CIVIL, FUNDAÇÃO TOLEDO - FUNDATO POR 
MEIO DE SUBVENÇÃO.

 Em __________ de dezembro de dois mil e  dezenove, de um lado o Município de 
Bauru, com sede à Praça das Cerejeiras, 1-59, CNPJ nº 46.137.410/0001-80, neste ato representado por 
José Carlos Augusto Fernandes, Secretário Municipal do Bem Estar Social e Gestor do Fundo Municipal 
da Assistência Social, doravante denominado MUNICIPIO - SEBES e do outro lado a Organização 
da Sociedade Civil, sem fins lucrativos, , CNPJ , Rua, Q.  s.nº , Bairro , representada pelo (a) seu (sua) 
presidente, _ , RG, CPF, têm como justo e compromissado, nos termos da Lei Municipal nº                 de      
de dezembro de dois mil e dezenove, e mediante as cláusulas e condições estabelecidas, o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA – do objeto
 Constitui objeto deste Termo de Colaboração a transferência de recursos financeiros 
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destinados ao desenvolvimento do “Serviço__________, conforme Padrões Normativos apresentados pela 
Secretaria Municipal do Bem Estar Social e de acordo com o Plano de Trabalho aprovado pela Comissão 
de Seleção encartado nos autos do processo administrativo nº       /2019.

CLÁUSULA SEGUNDA - das obrigações da Organização da Sociedade Civil
2.1 Participar da rede socioassistencial do município, mediante diretrizes  estabelecidas 
pela LOAS (Lei Orgânica da Assistência Social) nº 12.435/2011, e demais legislações pertinentes. 
2.2 Zelar pelos padrões de qualidade dos serviços, programas ou projetos pactuados 
neste ajuste, de acordo com as diretrizes técnicas da SEBES e dos respectivos Conselhos Municipais; 
2.3 Executar as ações previstas no Plano de Trabalho aprovado pela Comissão de 
seleção, estabelecido a partir dos Padrões Normativos.
2.4 Contratar e manter recursos humanos contemplando a equipe mínima referenciada, 
nos Padrões Normativos, estendendo  a estes profissionais os pagamentos das rescisões contratuais 
proporcionais ao período em que o profissional esteve vinculado ao serviço ou programa, exceto quando 
se tratar de aviso prévio indenizado, assumir os compromissos inerentes referentes a encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais relativos ao funcionamento da Organização da Sociedade Civil e ao 
adimplemento deste termo, não se caracterizando responsabilidade solidária ou subsidiaria da administração 
pública pelos respectivos pagamentos, conforme art. 42 incisos XIX e XX da Lei 13.019/2014, bem como 
manter um Fundo de Reserva para garantia de futuras rescisões trabalhistas.
2.5 Apresentar de forma detalhada, no Plano de Trabalho os valores para o pagamento 
de contribuições sociais, FGTS, férias, décimo terceiro salário, salários proporcionais, verbas rescisórias 
e demais encargos sociais incidentes sobre a equipe prevista desde que tais valores correspondam às 
atividades inerentes a consecução do objeto,  a qualificação técnica necessária para a execução da função 
a ser desempenhada que sejam compatíveis com o valor de mercado da região onde atua e não superior ao 
teto do Poder Executivo.  
 
2.6 Aplicar integralmente os recursos financeiros repassados na execução dos serviços, 
programas ou projetos, objeto deste Termo de Colaboração, bem como o saldo auferido por conta das 
aplicações financeiras previstas no item 2.16, conforme Plano de Trabalho apresentado pela Organização 
da Sociedade Civil, observando o princípio da legalidade, da moralidade, da boa-fé, da probidade, da 
impessoalidade da economicidade, da eficiência, da isonomia, da publicidade, da razoabilidade e do 
julgamento objetivo e a busca da qualidade e durabilidade.
2.7 Apresentar mensalmente por meio eletrônico, aos técnicos de monitoramento 
referenciados relatório de atividades de acordo com o modelo apresentado pelo gestor.
2.8 Apresentar quadrimestralmente, ou a qualquer tempo a pedido do gestor público, 
no sistema de Prestação de Contas do Terceiro Setor, constante no site da Prefeitura Municipal de Bauru 
– Secretaria de Economia e Finanças prestação de contas referente os recursos auferidos no período e 
anualmente conforme Instruções do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, assinadas pelo Tesoureiro, 
Conselho Fiscal e Presidente da Organização da Sociedade Civil.
2.9 Priorizar os encaminhamentos atendendo as formas de acesso constante no padrão 
normativo.
2.10 Participar através de seus dirigentes e técnicos das reuniões e cursos de capacitação 
promovidos pela SEBES visando o aprimoramento dos serviços, programas ou projetos prestados.
2.11 Conceder férias em dois períodos de 15 dias aos Serviços de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos e Programa de Inclusão Produtiva, informando ao órgão gestor com 
antecedência. Caso o número de dias parados, por qualquer motivo, inclusive férias, exceder a 15 dias, 
o pagamento da parcela correspondente ao mês será proporcional aos dias em que efetivamente houve o 
atendimento aos usuários, ficando vedado período de recesso, exceto com anuência do gestor municipal, 
quando solicitado com antecedência e por oficio.  Os demais serviços co financiados,  as férias deverão ser 
escalonadas, visando a não interrupção dos serviços prestados pela entidade, tendo em vista a complexidade 
do atendimento.
2.11 Apresentar para a administração publica, através de oficio, em tempo hábil para 
manifestação do gestor, os eventos e/ou demais atividades que porventura suspenda o atendimento da 
população, informando as tratativas adotadas junto ao usuário sobre a suspensão do atendimento. 
2.12    Fica vedado a qualquer titulo pagar com recursos  vinculados a parceria, servidor ou 
empregado público, bem como utiliza-lo em para finalidade alheia ao objeto da parceria de acordo com art. 
45 da Lei 13019/2014. 
2.13 Cumprir continuamente e integralmente o estabelecido no Padrão Normativo do 
Programa de Apoio Social – PAS, a metodologia do trabalho, a execução de metas estabelecidas para a 
concessão de benefícios, o Trabalho com os grupos e o atendimento dos usuários encaminhados pelos 
CRAS. 
2.14 Divulgar a parceria da SEBES como órgão cofinanciador dos serviços, programas 
ou projetos nos meios de comunicação, materiais de divulgação, home page, veículos adquiridos com os 
recursos públicos e placas, conforme modelo aprovado pelo gestor.
2.15 Manter e movimentar os recursos repassados na utilização do objeto deste Termo em 
conta bancária especifica da parceria, em instituição financeira indicada pela administração pública, sendo 
vedada sua transferência para demais contas existentes da Organização da Sociedade Civil. 
2.16 Aplicar obrigatoriamente os recursos em fundo de aplicação financeira de curto 
prazo ou operação de mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública quando a sua utilização estiver 
prevista em prazos menores de trinta (30) dias, se a previsão do seu uso for igual ou superior a um mês, em 
caderneta de poupança. Os rendimentos auferidos deverão ser demonstrados através de extratos bancários, 
que acompanharão as prestações de contas quadrimestrais.
2.17 Apresentar os documentos fiscais originais, nota fiscal eletrônica - NF-e, para 
compra ou prestação de serviços que comprovem as despesas de acordo com a Resolução nº 02/2016 do 
TCESP com a indicação do número do Termo de Colaboração, número da Lei Autorizadora e identificação 
do órgão concessor e justificativa. Acompanhará as notas fiscais de prestação de serviços relatórios, guias 
e comprovantes de pagamento de ISS; sendo responsabilidade do tomador do serviço a sua retenção ou 
anexar juntamente com a nota fiscal a Certidão Negativa de Retenção de Notas Fiscais.
2.18 Comprovar os pagamentos através da cópia da transferência bancária diretamente 
ao fornecedor, boletos com autenticação mecânica, ou não havendo outro meio senão o pagamento em 
dinheiro que o fato seja devidamente justificado e conste no documento carimbo especificando a empresa, 
com nome, data e identificação (RG e CPF) do responsável pelo recebimento, conforme Art. 53 da Lei 
13.019/2014.
2.19  Na apresentação de notas fiscais de combustível, IPVA, licenciamento, e seguro 
veicular, contratos de locação, termos de prorrogação e reajustes e pagamento de  IPTU somente com os 

comprobatórios em nome da Organização da Sociedade Civil, e destinados ao uso do serviço, programa ou 
projeto cofinanciado, devendo nos casos de automotores conter o número da placa e cópia do CRLV.
2.20 Na apresentação de notas fiscais referente a aquisição de benefícios para usuários 
e funcionários juntar a relação nominal dos beneficiários com assinatura e data visando a identificação e 
comprovação.  
2.21 Possibilitar o livre acesso não somente da Administração Pública Municipal, bem 
como do Tribunal de Contas, dos documentos e locais de execução do objeto do presente termo de parceria.
2.22  Apresentar para o Gestor Municipal as demissões do quadro de pessoal objeto desta 
parceria com antecedência de 30 dias da sua homologação visando a mais ampla fiscalização quanto ao 
cumprimento por parte da Organização da Sociedade Civil dos compromissos trabalhistas. 
2.24 Vedado a Organização da Sociedade Civil, comprometer durante a carga horária da 
equipe referenciada no Plano de Trabalho para outras atividades desenvolvidas que não objeto da parceria.   
2.25 Abster-se, durante a vigência da parceria de ter como dirigente membros do poder 
ou Ministério Publico, dirigente de órgão ou entidade da administração publica municipal direta e indireta, 
estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges ou companheiros, bem como parentes linha reta, colateral 
ou por afinidade.
2.26 Manter guardado e em boa ordem pelo período de 10 anos  contado do dia útil 
subsequente ao da prestação de contas anual, os documentos originais que compuseram as prestações de 
contas do exercício. 
2.27  Executar as ações previstas no Plano de Trabalho e Plano de Aplicação de Recursos 
estabelecidos conforme Padrões Normativos, bem como de acordo com a Lei 6.086 de 28 de junho de 2011, 
regulamentada através do Decreto 11.671 de 30 de setembro de 2011, que cria o Programa de Inclusiva 
Produtiva e a concessão de Auxilio Produção, cujas atividades não estão vinculadas ao calendário escolar
2.28  Utilizar os valores repassados durante o exercício vigente que compreende o período 
01/01/2020 a 31/12/2020, e havendo saldo no primeiro dia do exercício seguinte deverá ser devolvido a 
respectiva conta do Fundo Municipal da Assistência Social, através de GRE.

CLÁUSULA TERCEIRA – das obrigações do Município - SEBES
3.1 Transferir à Organização da Sociedade Civil os recursos financeiros aprovados pela 
da  Lei Municipal nº ___________ de dezembro de dois mil e  dezenove e objeto deste Termo, através do 
Fundo Municipal da Assistência Social em  parcelas, conforme cronograma de desembolso. 
3.2 Assessorar tecnicamente a Organização da Sociedade Civil na execução dos serviços, 
programas ou projetos contratados, objeto do Termo;
3.3 Monitorar e avaliar, qualitativa e quantitativamente os serviços prestados pela 
Organização da Sociedade Civil através dos indicadores de avaliação constantes no Padrão Normativo; 
3.4 Promover a capacitação continuada da rede socioassistencial;
3.5 Recomendar e oficializar prazo para que a Organização da Sociedade Civil 
adote as providências cabíveis para o cumprimento das suas obrigações, sempre que verificada alguma 
irregularidade.
3.6 Disponibilizar aos Conselhos Municipais relatórios das atividades da Organização da 
Sociedade Civil, quando solicitado;
3.7 Monitorar e avaliar a aplicação dos recursos financeiros valendo-se de apoio técnico 
e pareceres de outras áreas quando julgado pertinente. 
3.8  Analisar tecnicamente os relatórios sociais quadrimestral na prestação de contas 
quadrimestral apresentada pela Organização da Sociedade Civil, estabelecendo o nexo de causalidade entre 
as atividades e plano de trabalho e o objeto da parceria estabelecida através, da equipe de monitoramento e 
entre as receitas e as despesas de acordo com  plano de aplicação através, da equipe administrativa.
3.9 Emitir relatório técnico conclusivo de análise da prestação de contas final, após  
homologação da  Comissão de Monitoramento e Avaliação levando-se em consideração a parceria 
celebrada,.
3.10 Transferir para uma congênere ou assumir a responsabilidade de execução do objeto 
deste Termo de Colaboração caso haja fato relevante, impedindo a descontinuidade dos serviços, programas 
ou projetos executado.

CLÁUSULA QUARTA– do Financiamento
4.1 O Município – SEBES através do FMAS destinará o valor total de R$ ____________ 
(                 ). Programa de Trabalho 08.244.0021.2053 para o financiamento dos serviços, programas ou 
projetos socioassistencial, em conta aberta em Banco Oficial na qual a mesma deverá ter movimentação e 
aplicação dos recursos recebidos, comprovados em extratos bancários, a ser pago em parcelas conforme 
cronograma de desembolso, até o 5º dia do mês.    VAGAS “Serviço 
4.2 Fica facultado à Organização da Sociedade Civil que utilizar recursos na modalidade 
fixadas no item 4.1 denunciar o Termo de Colaboração ou não prorrogá-lo, desde que indenize o Município 
proporcionalmente ao prazo restante para aquele estipulado como prazo máximo de sua vigência, conforme 
fixado no art. 57, II da lei federal nº 8666/93. 
4.3 As parcelas serão suspensas quando do descumprimento deste Termo de Colaboração, 
conforme item 6.1 dando-se o prazo de 15 dias prorrogável por igual período para as devidas regularizações. 
Transcorrido o prazo estipulado, o Gestor deverá comunicar o respectivo Conselho Municipal e o Tribunal 
de Contas do estado de São Paulo - TCESP  por meio de oficio. 
4.4 A Organização da Sociedade Civil deverá utilizar 100% dos recursos repassados 
durante a vigência deste Termo de Colaboração, caso isso não ocorra o saldo deverá ser restituído ao Fundo 
Municipal da Assistência Social – FMAS em sua respectiva conta através de GRE.
4.5 A utilização dos recursos repassados para os serviços, programas ou projetos ficam 
condicionados a padronização das despesas orçamentárias, conforme Decreto 13.460 de julho de 2017 e 
Manual de Repasses do Terceiro Setor da Prefeitura Municipal de Bauru.
4.6 Os recursos financeiros deverão ser aplicados na execução do projeto aprovado em 
conformidade com as normas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

CLÁUSULA QUINTA – Da Execução
5.1 O Termo deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas 
pactuadas e as legislações pertinentes, respondendo cada um dos partícipes pelas consequências de sua 
inexecução total ou parcial.
5.2 A função gerencial fiscalizadora será exercida pelo Município - SEBES, dentro 
do prazo regulamentar de execução/prestação de contas do termo, ficando asseguradas a seus agentes 
qualificados o poder discricionário de reorientar ações e de acatar, ou não, justificativas com relação às 
disfunções porventura havidas na execução. 
5.3 A Organização da Sociedade Civil indica o Sr. (a)          , que se responsabilizará 
solidariamente pela execução das atividades e cumprimento das metas pactuadas. 
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5.4 Fica facultado o livre acesso dos servidores dos órgãos repassadores de recursos, do 
Controle Interno e do Tribunal de Contas aos documentos, aos processos, às informações referentes aos 
instrumentos de transferência e os locais de execução do objeto deste Termo de Colaboração.

CLÁUSULA SEXTA - da Prestação de Contas
6.1 A Organização da Sociedade Civil cumprirá as normas do Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo e as seguintes condições:
I -  Prestação de contas até o dia 10 (dez) do mês subsequente ao vencimento do quadrimestre, 

acompanhada do relatório da execução físico-financeira e extratos bancários, conciliação 
bancária separadamente, por fonte de financiamento;

II - Prestação de contas anual até o dia 20/01 do exercício subsequente a este Termo Colaboração 
de acordo com as orientações intituladas, apresentando relatório final das ações desenvolvidas e 
conciliação bancária evidenciando a utilização dos recursos e eventual devolução, se for o caso.  

III- Prestação de contas de parcelas vencidas, de um exercício para o outro em 15 (dias) dias do seu 
recebimento, cujas notas fiscais serão a partir da última apresentada no terceiro quadrimestre. 

IV- Apresentar quadrimestralmente juntamente com as prestações de contas as Certidões Negativas 
de Débitos (FGTS, INSS, IRRF) dos órgãos públicos responsáveis pelos encargos, sendo que, 
no 3o Quadrimestre deverão ser anexadas as Certidões até o fechamento do exercício. Sendo 
isenta do pagamento de encargos, juntar a documentação comprobatória.

V- Apresentar quadrimestralmente e na prestação de contas anual, relatórios com elementos 
técnicos e financeiros que permitam ao gestor da parceria avaliar o andamento ou concluir 
que seu objeto foi executado conforme o pactuado, com a descrição das atividades, metas e 
resultados esperados. 

VI-  Apresentar prestação de contas, por ocasião de denúncia, rescisão ou extinção de parceria, 
dos saldos financeiros remanescentes, inclusive das receitas obtidas das aplicações financeiras 
realizadas, devolvendo-os aos cofres público no prazo improrrogável de (30) trinta dias, sob 
pena de imediata instauração  de tomada de contas especial do responsável, providenciada pela 
autoridade competente da administração pública.

VII- O não cumprimento pela Organização da Sociedade Civil de qualquer obrigação estabelecida 
neste ajuste ensejará na suspensão dos pagamentos, limitando e devolução dos valores 
repassados.

CLÁUSULA SÉTIMA – Das Sanções Administrativas à Organização da Sociedade Civil
 Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho e com as normas 
desta Lei e da legislação específica, a administração poderá garantida a prévia defesa, aplicar à organização 
da sociedade civil parceira as seguintes sanções:
I -  advertência;
II -  suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebrar 

parceria ou contrato com órgãos e entidades da esfera de governo da administração pública 
sancionadora, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

III- Declaração de inidoneidade para participar em chamamento público ou celebrar  parceria  ou 
contrato com órgãos ou entidades de todas as esferas de governo, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a organização da sociedade 
civil ressarcir a administração pelos prejuízos resultantes, e após decorrido o prazo da sanção 
aplicada com base no inciso II deste artigo. 

CLÁUSULA OITAVA– da Vigência
 O presente Termo terá vigência de 01/01/2020 a 31/12/2020 

CLAUSULA NONA – Da Alteração e da Denúncia
 O presente Termo poderá ser alterado, exceto em seu objeto e prazo, mediante 
alteração, e denunciado, por conveniência dos partícipes, após notificação prévia de 60 (sessenta) dias, 
sendo que, se a denúncia for por parte da Organização da Sociedade Civil, deverá ser precedida da entrega 
do relatório e prestação de contas da aplicação dos recursos recebidos até o momento.

CLÁUSULA DÉCIMA – Da Rescisão
 Constitui motivo para rescisão do termo o inadimplemento de quaisquer das cláusulas 
pactuadas, particularmente quando constatadas a utilização dos recursos em desacordo com o Plano de 
Trabalho e a falta de apresentação das Prestações de Contas nos prazos estabelecidos.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Do Foro
 Para dirimir as questões oriundas deste Termo, que não forem solucionadas 
administrativamente, as partes elegem o Foro da Comarca de Bauru, desistindo de qualquer outro por mais 
privilegiado que seja.

Bauru,           de dezembro  de  2019.
JOSÉ CARLOS AUGUSTO FERNANDES

SECRETARIO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

TESTEMUNHAS: _______________________                          
_______________________________
 Nome:     Nome;
 RG:     RG:

ANEXO RP 12 – REPASSES AO TERCEIRO SETOR 
TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

TERMO DE COLABORAÇÃO
ÓRGÃO/ENTIDADE PÚBLICO (A): PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA: 
TERMO DE FOMENTO Nº /2019
OBJETO: 
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:
1. Estamos CIENTES de que:
a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado 
de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, 
Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme 
dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser 
tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do 
Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 

90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos 
prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser 
comunicada pelo interessado, peticionando no processo.
2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:
a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito 
de defesa, interpor recursos e o que mais couber.
Bauru,               de dezembro de 2019
GESTOR DO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:
GESTOR DO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:
Nome: 
Cargo: 
CPF:                RG: 
Data de Nascimento: 
Endereço residencial completo: Rua 
E-mail institucional: 
E-mail pessoal: 
Telefone: (14) 
Assinatura:______________________________________________________
Responsável legal
PELO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:
Nome: 
Cargo: 
CPF:            RG: 
Data de Nascimento: 
Endereço residencial completo:
E-mail institucional: 
E-mail pessoal: 
Telefone(s): (14)  Celular (14) 
Assinatura: ___________________________________________________
Responsáveis que assinaram o ajuste:
PELO GESTOR PÚBLICO PARCEIRO:
Nome: 
Cargo: 
CPF:             RG: 
Data de Nascimento: 
Endereço residencial completo: 
E-mail institucional: 
E-mail pessoal: 
Telefone(s): (14) Celular (14) 
Assinatura: __________________________________________________
PELA ENTIDADE PARCEIRA:
Nome: 
Cargo: 
CPF:           RG: 
Data de Nascimento: 
Endereço residencial completo: 
E-mail institucional: 
E-mail pessoal: 
Telefone(s):           (14) 
Assinatura: ___________________________________________________

TERMO COLABORAÇÃO –  /2019
PROCESSO –  /2019
FMAS MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO COM A ORGANIZAÇÃO DA 
SOCIEDADE CIVIL,              POR MEIO DE SUBVENÇÃO.

 Em dezessete de dezembro de dois mil e oito, de um lado o Município de Bauru, com 
sede à Praça das Cerejeiras, 1-59, CNPJ nº 46.137.410/0001-80, neste ato representado por José Carlos 
Augusto Fernandes, Secretário Municipal do Bem Estar Social e Gestor do Fundo Municipal da Assistência 
Social , doravante denominado MUNICIPIO - SEBES e do outro lado a Organização da Sociedade 
Civil, sem fins econômicos, , CNPJ, Rua , nº ,  Bairro , representada pelo (a) seu (sua) presidente, ______, 
RG, CPF, têm como justo e compromissado, nos termos da Lei Municipal nº de  de dezembro de 2.019, e 
mediante as cláusulas e condições estabelecidas, o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA – do objeto
 Constitui objeto deste Termo de Colaboração a transferência de recursos financeiros 
destinados ao desenvolvimento do  “Serviço_______, conforme Padrões Normativos apresentados pela 
Secretaria Municipal do Bem Estar Social e de acordo com o Plano de Trabalho aprovado pela Comissão 
de Seleção encartado nos autos do processo administrativo nº  /2019 

CLÁUSULA SEGUNDA - das obrigações da Organização da Sociedade Civil
2.1 Participar da rede socioassistencial do município e cumprir a LOAS (Lei Orgânica da 
Assistência Social), bem como ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente, conforme Capitulo II Seção I 
“Da Organização da Sociedade Civil de Atendimento” e Resolução Conjunta nº 01 de 18 de junho de 2009 
do Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS e Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do 
Adolescente – CONANDA aprovando o documento “Orientações Técnicas: Serviços de Acolhimento para 
Crianças e Adolescentes”, recomendações do Ministério Público e Defensoria Pública.
2.2 Zelar pelos padrões de qualidade dos serviços, programas ou projetos pactuados 
neste ajuste, de acordo com as diretrizes técnicas da SEBES e dos respectivos Conselhos Municipais; 
2.3 Executar as ações previstas no Plano de Trabalho aprovado pela Comissão de 
seleção, estabelecido a partir dos Padrões Normativos. 
2.4 Contratar e manter recursos humanos contemplando a equipe mínima referenciada, 
nos Padrões Normativos, estendendo  a estes profissionais os pagamentos das rescisões contratuais 
proporcionais ao período em que o profissional esteve vinculado ao serviço ou programa, exceto quando 
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se tratar de aviso prévio indenizado, assumir os compromissos inerentes referentes a encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais relativos ao funcionamento da Organização da Sociedade Civil e ao 
adimplemento deste termo, não se caracterizando responsabilidade solidária ou subsidiaria da administração 
pública pelos respectivos pagamentos, conforme art. 42 incisos XIX e XX da Lei 13.019/2014, bem como 
manter um Fundo de Reserva para garantia de futuras rescisões trabalhistas.
2.5 Acionar o Gestor Municipal quando houver a necessidade da contratação do 
profissional cuidador para atender os usuários com demandas especificas do Serviço de Acolhimento 
Institucional em Abrigo para Crianças e Adolescentes – Resolução nº 269, de 13/12/2006 – aprova a Norma 
Operacional Básica de Recursos Humanos do SUAS, Resolução Conjunta nº 01, de 18 de junho de 2009 
do Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS e Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do 
Adolescente – CONANDA,  aprova o documento “Orientações Técnicas: Serviços de Acolhimento para 
Crianças e Adolescentes” e Portaria nº 66 de 20/10/2016  que estabelece a “Padronização dos Serviços 
Socioassistenciais”, conforme  valor previsto no Plano de Trabalho  e pelo período em que houver a 
necessidade de sua atuação. 
2.6 Apresentar de forma detalhada, no Plano de Trabalho os valores para o pagamento 
de contribuições sociais, FGTS, férias, décimo terceiro salário, salários proporcionais, verbas rescisórias 
e demais encargos sociais incidentes sobre a equipe prevista desde que tais valores correspondam às 
atividades inerentes a consecução do objeto, a qualificação técnica necessária para a execução da função a 
ser desempenhada que sejam compatíveis com o valor de mercado da região onde atua e não superior ao 
teto do Poder Executivo.  
2.7 Apresentar mensalmente por meio eletrônico, aos técnicos de monitoramento 
referenciados relatório de atividades de acordo com o modelo apresentado pelo gestor.
2.8 Priorizar os encaminhamentos atendendo as formas de acesso constante no padrão 
normativo.
2.7 Aplicar integralmente os recursos financeiros repassados na execução dos serviços, 
programas ou projetos, objeto deste Termo de Colaboração, bem como o saldo auferido por conta das 
aplicações financeiras previstas no item 2.16, conforme Plano de Trabalho apresentado pela Organização 
da Sociedade Civil, observando o princípio da legalidade, da moralidade, da boa-fé, da probidade, da 
impessoalidade da economicidade, da eficiência, da isonomia, da publicidade, da razoabilidade e do 
julgamento objetivo e a busca da qualidade e durabilidade.
2.8 Apresentar quadrimestralmente, ou a qualquer tempo a pedido do gestor público, 
no sistema de Prestação de Contas do Terceiro Setor, constante no site da Prefeitura Municipal de Bauru 
– Secretaria de Economia e Finanças prestação de contas referente os recursos auferidos no período e 
anualmente conforme Instruções do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, assinadas pelo Tesoureiro, 
Conselho Fiscal e Presidente da Organização da Sociedade Civil.
2.10 Participar através de seus dirigentes e técnicos das reuniões e cursos de capacitação 
promovidos pela SEBES visando o aprimoramento dos serviços, programas ou projetos prestados.
2.11 Agendar as férias dos funcionários de forma escalonada, durante o ano, visando a não 
interrupção dos serviços prestados pela Organização da Sociedade Civil, tendo em vista a complexidade do 
atendimento.
2.12 Apresentar para a administração publica, através de oficio, em tempo hábil para 
manifestação do gestor, os eventos e/ou demais atividades que porventura suspenda o atendimento da 
população, informando as tratativas adotadas junto ao usuário sobre a suspensão do atendimento. 
2.13    Fica vedado a qualquer titulo pagar com recursos  vinculados a parceria, servidor ou 
empregado público, bem como utiliza-lo em para finalidade alheia ao objeto da parceria de acordo com art. 
45 da Lei 13019/2014. 
2.14 Cumprir continuamente e integralmente as metas estabelecidas no presente Termo de 
Colaboração.
2.15 Divulgar a parceria da SEBES como órgão cofinanciador dos serviços, programas ou 
projetos nos meios de comunicação, materiais de divulgação, placas, home page e identificação de veículos 
adquiridos com os recursos públicos, conforme modelo aprovado pelo gestor.
2.16 Manter e movimentar os recursos repassados na utilização do objeto deste Termo em 
conta bancária especifica da parceria, em instituição financeira indicada pela administração pública, sendo 
vedada sua transferência para demais contas existentes da Organização da Sociedade Civil. 
2.17 Aplicar obrigatoriamente os recursos em fundo de aplicação financeira de curto 
prazo ou operação de mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública quando a sua utilização estiver 
prevista em prazos menores de trinta (30) dias, se a previsão do seu uso for igual ou superior a um mês, em 
caderneta de poupança. Os rendimentos auferidos deverão ser demonstrados através de extratos bancários, 
que acompanharão as prestações de contas quadrimestrais.
2.18 Apresentar os documentos fiscais originais quando solicitado, nota fiscal eletrônica 
- NF-e, para compra ou prestação de serviços que comprovem as despesas de acordo com a Resolução nº 
03/2017 do TCESP com a indicação do número do Termo de Colaboração, número da Lei Autorizadora 
e identificação do órgão concessor e justificativa. Acompanhará as notas fiscais de prestação de serviços 
relatórios, guias e comprovantes de pagamento de ISS; sendo responsabilidade do tomador do serviço a sua 
retenção ou anexar juntamente com a nota fiscal a Certidão Negativa de Retenção de Notas Fiscais.
2.19 Comprovar os pagamentos através da cópia da transferência bancária diretamente 
ao fornecedor, boletos com autenticação mecânica, ou não havendo outro meio senão o pagamento em 
dinheiro que o fato seja devidamente justificado e conste no documento carimbo especificando a empresa, 
com nome, data e identificação (RG e CPF) do responsável pelo recebimento, conforme Art. 53 da Lei 
13.019/2014.
2.20 Na apresentação de notas fiscais de combustível, IPVA, licenciamento, e seguro 
veicular, contratos de locação, termos de prorrogação e reajustes e pagamento de  IPTU somente com os 
comprobatórios em nome da Organização da Sociedade Civil, e destinados ao uso do serviço, programa ou 
projeto cofinanciado, devendo nos casos de automotores conter o número da placa e cópia do CRLV.
2.21 Na apresentação de notas fiscais referente a aquisição de benefícios para usuários 
e funcionários juntar a relação nominal dos beneficiários com assinatura e data visando a identificação e 
comprovação.  
2.22 Possibilitar o livre acesso não somente da Administração Pública Municipal, bem 
como do Tribunal de Contas, dos documentos e locais de execução do objeto do presente termo de parceria.
2.23  Apresentar para o Gestor Municipal as demissões do quadro de pessoal objeto desta 
parceria com antecedência de 30 dias da sua homologação visando a mais ampla fiscalização quanto ao 
cumprimento por parte da Organização da Sociedade Civil dos compromissos trabalhistas. 
2.24 Apresentar para fins de pagamento mensal a relação dos imóveis locados com 
recursos previstos para o “Programa de Enfrentamento as Situações de Risco Social” até o dia 20 (vinte 
) de cada mês.  
2.14 Fica autorizado para as locações previstas para o “Programa de Enfrentamento as 
Situações de Risco Social” o provisionamento no contrato de locação, custos de manutenção do imóvel.
2.25 Abster-se, durante a vigência da parceria de ter como dirigente membros do poder 
ou Ministério Publico, dirigente de órgão ou entidade da administração publica municipal direta e indireta, 

estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges ou companheiros, bem como parentes linha reta, colateral 
ou por afinidade.
2.26 Manter guardado e em boa ordem pelo período de 10 anos contado do dia útil 
subsequente ao da prestação de contas anual, os documentos originais que compuseram as prestações de 
contas do exercício. 
2.27 Vedado a Organização da Sociedade Civil, comprometer durante a carga horária da 
equipe referenciada no Plano de Trabalho para outras atividades desenvolvidas que não objeto da parceria.   
2.28  Utilizar os valores repassados durante o exercício vigente, e havendo saldo 
no primeiro dia do exercício seguinte deverá ser devolvido a respectiva conta do Fundo Municipal da 
Assistência Social, através de GRE.

CLÁUSULA TERCEIRA – das obrigações do Município - SEBES
3.1 Transferir à Organização da Sociedade Civil os recursos financeiros aprovados 
pela Lei Municipal nº de  de dezembro de 2.019 e objeto deste Termo, através do Fundo Municipal da 
Assistência Social em  parcelas, conforme cronograma de desembolso. 
3.2 Assessorar tecnicamente a Organização da Sociedade Civil na execução dos serviços, 
programas ou projetos contratados, objeto do Termo;
3.3 Monitorar e avaliar, qualitativa e quantitativamente os serviços prestados pela 
Organização da Sociedade Civil através dos indicadores de avaliação constantes no Padrão Normativo; 
3.4 Promover a capacitação continuada da rede socioassistencial;
3.5 Recomendar e oficializar prazo para que a Organização da Sociedade Civil 
adote as providências cabíveis para o cumprimento das suas obrigações, sempre que verificada alguma 
irregularidade.
3.6 Disponibilizar aos Conselhos Municipais relatórios das atividades da Organização da 
Sociedade Civil, quando solicitado;
3.7 Monitorar e avaliar a aplicação dos recursos financeiros valendo-se de apoio técnico 
e pareceres de outras áreas quando julgado pertinente. 
3.8  Analisar tecnicamente os relatórios sociais quadrimestral na prestação de contas 
quadrimestral apresentada pela Organização da Sociedade Civil, estabelecendo o nexo de causalidade entre 
as atividades e plano de trabalho e o objeto da parceria estabelecida através, da equipe de monitoramento e 
entre as receitas e as despesas de acordo com  plano de aplicação através, da equipe administrativa.
3.9 Emitir relatório técnico conclusivo de análise da prestação de contas final, após  
homologação da  Comissão de Monitoramento e Avaliação levando-se em consideração a parceria 
celebrada,.
3.10 Transferir para uma congênere ou assumir a responsabilidade de execução do objeto 
deste Termo de Colaboração caso haja fato relevante, impedindo a descontinuidade dos serviços, programas 
ou projetos executado.

CLÁUSULA QUARTA– do Financiamento
4.1 O Município – SEBES através do FMAS destinará o valor total de R$    (). Programa 
de Trabalho 08.244.0022.2054 para o financiamento dos serviços, programas ou projetos socioassistencial, 
em conta aberta em Banco Oficial na qual a mesma deverá ter movimentação e aplicação dos recursos 
recebidos, comprovados em extratos bancários, a ser pago em parcelas conforme cronograma de 
desembolso, até o 5º dia do mês. VAGAS para o Serviço de 
4.2 Fica facultado à Organização da Sociedade Civil que utilizar recursos na modalidade 
fixadas no item 4.1 denunciar o Termo de Colaboração ou não prorrogá-lo, desde que indenize o Município 
proporcionalmente ao prazo restante para aquele estipulado como prazo máximo de sua vigência, conforme 
fixado no art. 57, II da lei federal nº 8666/93. 
4.3 As parcelas serão suspensas quando do descumprimento deste Termo de Colaboração, 
conforme item 6.1 dando-se o prazo de 15 dias prorrogável por igual período para as devidas regularizações. 
Transcorrido o prazo estipulado, o Gestor deverá comunicar o respectivo Conselho Municipal e o Tribunal 
de Contas do estado de São Paulo - TCESP  por meio de oficio. 
4.4 A Organização da Sociedade Civil deverá utilizar 100% dos recursos repassados 
durante a vigência deste Termo de Colaboração, caso isso não ocorra o saldo deverá ser restituído ao Fundo 
Municipal da Assistência Social – FMAS em sua respectiva conta através de GRE.
4.5 A utilização dos recursos repassados para os serviços, programas ou projetos ficam 
condicionados a padronização das despesas orçamentárias, conforme Decreto 13.460 de julho de 2017 e 
Manual de Repasses do Terceiro Setor da Prefeitura Municipal de Bauru.
4.6 Os recursos financeiros deverão ser aplicados na execução do projeto aprovado em 
conformidade com as normas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

CLÁUSULA QUINTA – Da Execução
5.1 O Termo deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas 
pactuadas e as legislações pertinentes, respondendo cada um dos partícipes pelas consequências de sua 
inexecução total ou parcial.
5.2 A função gerencial fiscalizadora será exercida pelo Município - SEBES, dentro 
do prazo regulamentar de execução/prestação de contas do termo, ficando asseguradas a seus agentes 
qualificados o poder discricionário de reorientar ações e de acatar, ou não, justificativas com relação às 
disfunções porventura havidas na execução. 
5.3 A Organização da Sociedade Civil indica o Sr. (a)            , que se responsabilizará 
solidariamente pela execução das atividades e cumprimento das metas pactuadas. 
5.4 Fica facultado o livre acesso dos servidores dos órgãos repassadores de recursos, do 
Controle Interno e do Tribunal de Contas aos documentos, aos processos, às informações referentes aos 
instrumentos de transferência e os locais de execução do objeto deste Termo de Colaboração.

CLÁUSULA SEXTA - da Prestação de Contas
6.1 A Organização da Sociedade Civil cumprirá as normas do Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo e as seguintes condições:
I -  Prestação de contas até o dia 10 (dez) do mês subsequente ao vencimento do quadrimestre, 

acompanhada do relatório da execução físico-financeira e extratos bancários, conciliação 
bancária separadamente, por fonte de financiamento;

II - Prestação de contas anual até o dia 20/01 do exercício subsequente a este Termo Colaboração 
de acordo com as orientações intituladas, apresentando relatório final das ações desenvolvidas e 
conciliação bancária evidenciando a utilização dos recursos e eventual devolução, se for o caso.  

III- Prestação de contas de parcelas vencidas, de um exercício para o outro em 15 (dias) dias do seu 
recebimento, cujas notas fiscais serão a partir da última apresentada no terceiro quadrimestre. 

IV- Apresentar quadrimestralmente juntamente com as prestações de contas as Certidões Negativas 
de Débitos (FGTS, INSS, IRRF) dos órgãos públicos responsáveis pelos encargos, sendo que, 
no 3o Quadrimestre deverão ser anexadas as Certidões até o fechamento do exercício. Sendo 
isenta do pagamento de encargos, juntar a documentação comprobatória.

V- Apresentar quadrimestralmente e na prestação de contas anual, relatórios com elementos 
técnicos e financeiros que permitam ao gestor da parceria avaliar o andamento ou concluir 
que seu objeto foi executado conforme o pactuado, com a descrição das atividades, metas e 
resultados esperados. 
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VI-  Apresentar prestação de contas, por ocasião de denúncia, rescisão ou extinção de parceria, 
dos saldos financeiros remanescentes, inclusive das receitas obtidas das aplicações financeiras 
realizadas, devolvendo-os aos cofres público no prazo improrrogável de (30) trinta dias, sob 
pena de imediata instauração  de tomada de contas especial do responsável, providenciada pela 
autoridade competente da administração pública.

VII- O não cumprimento pela Organização da Sociedade Civil de qualquer obrigação estabelecida 
neste ajuste ensejará na suspensão dos pagamentos, limitando e devolução dos valores 
repassados.

CLÁUSULA SÉTIMA – Das Sanções Administrativas à Organização da Sociedade Civil
 Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho e com as normas 
desta Lei e da legislação específica, a administração poderá garantida a prévia defesa, aplicar à organização 
da sociedade civil parceira as seguintes sanções:
I -  advertência;
II -  suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebrar 

parceria ou contrato com órgãos e entidades da esfera de governo da administração pública 
sancionadora, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

III- Declaração de inidoneidade para participar em chamamento público ou celebrar  parceria  ou 
contrato com órgãos ou entidades de todas as esferas de governo, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a organização da sociedade 
civil ressarcir a administração pelos prejuízos resultantes, e após decorrido o prazo da sanção 
aplicada com base no inciso II deste artigo. 

CLÁUSULA OITAVA– da Vigência
 O presente Termo terá vigência de 01/01/2020 a 31/12/2020 

CLAUSULA NONA – Da Alteração e da Denúncia
 O presente Termo poderá ser alterado, exceto em seu objeto e prazo, mediante 
alteração, e denunciado, por conveniência dos partícipes, após notificação prévia de 60 (sessenta) dias, 
sendo que, se a denúncia for por parte da Organização da Sociedade Civil, deverá ser precedida da entrega 
do relatório e prestação de contas da aplicação dos recursos recebidos até o momento.

CLÁUSULA DÉCIMA – Da Rescisão
 Constitui motivo para rescisão do termo o inadimplemento de quaisquer das cláusulas 
pactuadas, particularmente quando constatadas a utilização dos recursos em desacordo com o Plano de 
Trabalho e a falta de apresentação das Prestações de Contas nos prazos estabelecidos.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Do Foro
 Para dirimir as questões oriundas deste Termo, que não forem solucionadas 
administrativamente, as partes elegem o Foro da Comarca de Bauru, desistindo de qualquer outro por mais 
privilegiado que seja.

Bauru,    de dezembro de 2019.
JOSÉ CARLOS AUGUSTO FERNANDES

SECRETARIO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

TESTEMUNHAS: _______________________                          
_______________________________
 Nome:     Nome;
 RG:     RG:

ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR 
TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

TERMO DE COLABORAÇÃO
ÓRGÃO/ENTIDADE  PÚBLICO(A): PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA: 
TERMO DE COLABORAÇÃO N°  /2019
OBJETO: 
ADVOGADO(S): (*)_____________________________________________________
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:
1. Estamos CIENTES de que:
a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado 
de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, 
Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme 
dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser 
tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do 
Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 
90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos 
prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser 
comunicada pelo interessado, peticionando no processo.
2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:
a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito 
de defesa, interpor recursos e o que mais couber.
Bauru, de dezembro de 2019.
GESTOR DO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:
GESTOR DO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:
Nome: 
Cargo: 
CPF:                RG: 
Data de Nascimento: 
Endereço residencial completo: Rua 
E-mail institucional: 
E-mail pessoal: 
Telefone: (14) 
Assinatura:______________________________________________________
Responsável legal
PELO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:
Nome: 
Cargo: 
CPF:            RG: 
Data de Nascimento: 

Endereço residencial completo:
E-mail institucional: 
E-mail pessoal: 
Telefone(s): (14)  Celular (14) 
Assinatura: ___________________________________________________
Responsáveis que assinaram o ajuste:
PELO GESTOR PÚBLICO PARCEIRO:
Nome: 
Cargo: 
CPF:             RG: 
Data de Nascimento: 
Endereço residencial completo: 
E-mail institucional: 
E-mail pessoal: 
Telefone(s): (14) Celular (14) 
Assinatura: __________________________________________________
PELA ENTIDADE PARCEIRA:
Nome: 
Cargo: 
CPF:           RG: 
Data de Nascimento: 
Endereço residencial completo: 
E-mail institucional: 
E-mail pessoal: 
Telefone(s):           (14) 
Assinatura: ___________________________________________________

TERMO COLABORAÇÃO –  /2019
PROCESSO -      /2019
FMAS MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO COM A ORGANIZAÇÃO DA 
SOCIEDADE CIVIL, ___POR MEIO DE SUBVENÇÃO.

 Em _____e dezembro de dois mil e dezenove, de um lado o Município de Bauru, 
com sede à Praça das Cerejeiras, 1-59, CNPJ nº 46.137.410/0001-80, neste ato representado por José Carlos 
Augusto Fernandes, Secretário Municipal do Bem Estar Social e Gestor do Fundo Municipal da Assistência 
Social , doravante denominado MUNICIPIO - SEBES e do outro lado a Organização da Sociedade 
Civil, sem fins econômicos,  _____________, CNPJ ______, Rua         , nº , Bairro __,  representada pelo 
(a) seu (sua) presidente, , RG  , CPF  , têm como justo e compromissado, nos termos da Lei Municipal nº   
de   de   de 2.019, e mediante as cláusulas e condições estabelecidas, o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA – do objeto
 Constitui objeto deste Termo de Colaboração a transferência de recursos financeiros 
destinados ao desenvolvimento do “”, conforme Padrões Normativos apresentados pela Secretaria 
Municipal do Bem Estar Social e de acordo com o Plano de Trabalho aprovado pela Comissão de Seleção 
encartado nos autos do processo administrativo nº  _____ 

CLÁUSULA SEGUNDA - das obrigações da Organização da Sociedade Civil
2.1 Participar da rede socioassistencial do município, mediante diretrizes  estabelecidas 
pela LOAS (Lei Orgânica da Assistência Social) nº 12.435/2011, e demais legislações pertinentes. 
2.2 Zelar pelos padrões de qualidade dos serviços, programas ou projetos pactuados 
neste ajuste, de acordo com as diretrizes técnicas da SEBES e dos respectivos Conselhos Municipais; 
2.3 Executar as ações previstas no Plano de Trabalho aprovado pela Comissão de 
seleção, estabelecido a partir dos Padrões Normativos. 
2.4 Contratar e manter recursos humanos contemplando a equipe mínima referenciada, 
nos Padrões Normativos, estendendo a estes profissionais os pagamentos das rescisões contratuais 
proporcionais ao período em que o profissional esteve vinculado ao serviço ou programa, exceto quando 
se tratar de aviso prévio indenizado, assumir os compromissos inerentes referentes a encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais relativos ao funcionamento da Organização da Sociedade Civil e ao 
adimplemento deste termo, não se caracterizando responsabilidade solidária ou subsidiaria da administração 
pública pelos respectivos pagamentos, conforme art. 42 incisos XIX e XX da Lei 13.019/2014, bem como 
manter um Fundo de Reserva para garantia de futuras rescisões trabalhistas.
2.5 Apresentar de forma detalhada, no Plano de Trabalho os valores para o pagamento 
de contribuições sociais, FGTS, férias, décimo terceiro salário, salários proporcionais, verbas rescisórias 
e demais encargos sociais incidentes sobre a equipe prevista desde que tais valores correspondam às 
atividades inerentes a consecução do objeto,  a qualificação técnica necessária para a execução da função 
a ser desempenhada que sejam compatíveis com o valor de mercado da região onde atua e não superior ao 
teto do Poder Executivo.  
2.6 Aplicar integralmente os recursos financeiros repassados na execução dos serviços, 
programas ou projetos, objeto deste Termo de Colaboração, bem como o saldo auferido por conta das 
aplicações financeiras previstas no item 2.16, conforme Plano de Trabalho apresentado pela Organização 
da Sociedade Civil, observando o princípio da legalidade, da moralidade, da boa-fé, da probidade, da 
impessoalidade da economicidade, da eficiência, da isonomia, da publicidade, da razoabilidade e do 
julgamento objetivo e a busca da qualidade e durabilidade.
2.7 Apresentar quadrimestralmente, ou a qualquer tempo a pedido do gestor público, 
no sistema de Prestação de Contas do Terceiro Setor, constante no site da Prefeitura Municipal de Bauru 
– Secretaria de Economia e Finanças prestação de contas referente os recursos auferidos no período e 
anualmente conforme Instruções do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, assinadas pelo Tesoureiro, 
Conselho Fiscal e Presidente da Organização da Sociedade Civil.
2.8 Apresentar mensalmente por meio eletrônico, aos técnicos de monitoramento 
referenciados relatório de atividades de acordo com o modelo apresentado pelo gestor.
2.9 Priorizar os encaminhamentos atendendo as formas de acesso constante no padrão 
normativo.
2.10 Participar através de seus dirigentes e técnicos das reuniões e cursos de capacitação 
promovidos pela SEBES visando o aprimoramento dos serviços, programas ou projetos prestados.
2.11 Agendar as férias dos funcionários de forma escalonada, durante o ano, visando a não 
interrupção dos serviços prestados pela Organização da Sociedade Civil, tendo em vista a complexidade do 
atendimento.
2.12 Apresentar para a administração publica, através de oficio, em tempo hábil para 
manifestação do gestor, os eventos e/ou demais atividades que porventura suspenda o atendimento da 
população, informando as tratativas adotadas junto ao usuário sobre a suspensão do atendimento. 
2.13    Fica vedado a qualquer titulo pagar com recursos  vinculados a parceria, servidor ou 
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empregado público, bem como utiliza-lo em para finalidade alheia ao objeto da parceria de acordo com art. 
45 da Lei 13019/2014. 
2.14 Cumprir continuamente e integralmente as metas estabelecidas no presente Termo de 
Colaboração.
2.15 Divulgar a parceria da SEBES como órgão cofinanciador dos serviços, programas ou 
projetos nos meios de comunicação, materiais de divulgação, placas, home page, identificação dos veículos 
adquiridos com os recursos públicos, conforme modelo aprovado pelo gestor.
2.16 Manter e movimentar os recursos repassados na utilização do objeto deste Termo em 
conta bancária especifica da parceria, em instituição financeira indicada pela administração pública, sendo 
vedada sua transferência para demais contas existentes da Organização da Sociedade Civil. 
2.17 Aplicar obrigatoriamente os recursos em fundo de aplicação financeira de curto 
prazo ou operação de mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública quando a sua utilização estiver 
prevista em prazos menores de trinta (30) dias, se a previsão do seu uso for igual ou superior a um mês, em 
caderneta de poupança. Os rendimentos auferidos deverão ser demonstrados através de extratos bancários, 
que acompanharão as prestações de contas quadrimestrais.
2.18 Apresentar os documentos fiscais originais quando solicitado, nota fiscal eletrônica 
- NF-e, para compra ou prestação de serviços que comprovem as despesas de acordo com a Resolução nº 
03/2017 do TCESP com a indicação do número do Termo de Colaboração, número da Lei Autorizadora 
e identificação do órgão concessor e justificativa. Acompanhará as notas fiscais de prestação de serviços 
relatórios, guias e comprovantes de pagamento de ISS; sendo responsabilidade do tomador do serviço a sua 
retenção ou anexar juntamente com a nota fiscal a Certidão Negativa de Retenção de Notas Fiscais.
2.19 Comprovar os pagamentos através da cópia da transferência bancária diretamente 
ao fornecedor, boletos com autenticação mecânica, ou não havendo outro meio senão o pagamento em 
dinheiro que o fato seja devidamente justificado e conste no documento carimbo especificando a empresa, 
com nome, data e identificação (RG e CPF) do responsável pelo recebimento, conforme Art. 53 da Lei 
13.019/2014.
2.20 Na apresentação de notas fiscais de combustível, IPVA, licenciamento, e seguro 
veicular, contratos de locação, termos de prorrogação e reajustes e pagamento de  IPTU somente com os 
comprobatórios em nome da Organização da Sociedade Civil, e destinados ao uso do serviço, programa ou 
projeto cofinanciado, devendo nos casos de automotores conter o número da placa e cópia do CRLV.
2.21 Na apresentação de notas fiscais referente a aquisição de benefícios para usuários 
e funcionários juntar a relação nominal dos beneficiários com assinatura e data visando a identificação e 
comprovação.  
2.22 Possibilitar o livre acesso não somente da Administração Pública Municipal, bem 
como do Tribunal de Contas, dos documentos e locais de execução do objeto do presente termo de parceria.
2.23  Apresentar para o Gestor Municipal as demissões do quadro de pessoal objeto desta 
parceria com antecedência de 30 dias da sua homologação visando a mais ampla fiscalização quanto ao 
cumprimento por parte da Organização da Sociedade Civil dos compromissos trabalhistas. 
2.24 Abster-se, durante a vigência da parceria de ter como dirigente membros do poder 
ou Ministério Público, dirigente de órgão ou entidade da administração publica municipal direta e indireta, 
estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges ou companheiros, bem como parentes linha reta, colateral 
ou por afinidade.
2.25 Vedado a Organização da Sociedade Civil, comprometer durante a carga horária da 
equipe referenciada no Plano de Trabalho para outras atividades desenvolvidas que não objeto da parceria.   
2.26 Manter guardado e em boa ordem pelo período de 10 anos  contado do dia útil 
subsequente ao da prestação de contas anual, os documentos originais que compuseram as prestações de 
contas do exercício. 
2.27  Utilizar os valores repassados durante o exercício vigente e havendo saldo 
no primeiro dia do exercício seguinte deverá ser devolvido a respectiva conta do Fundo Municipal da 
Assistência Social, através de GRE.

CLÁUSULA TERCEIRA – das obrigações do Município - SEBES
3.1 Transferir à Organização da Sociedade Civil os recursos financeiros aprovados pela 
Lei Municipal nº _ de  de  de 2.019 e objeto deste Termo, através do Fundo Municipal da Assistência Social 
em  parcelas, conforme cronograma de desembolso. 
3.2 Assessorar tecnicamente a Organização da Sociedade Civil na execução dos serviços, 
programas ou projetos contratados, objeto do Termo;
3.3 Monitorar e avaliar, qualitativa e quantitativamente os serviços prestados pela 
Organização da Sociedade Civil através dos indicadores de avaliação constantes no Padrão Normativo; 
3.4 Promover a capacitação continuada da rede socioassistencial;
3.5 Recomendar e oficializar prazo para que a Organização da Sociedade Civil 
adote as providências cabíveis para o cumprimento das suas obrigações, sempre que verificada alguma 
irregularidade.
3.6 Disponibilizar aos Conselhos Municipais relatórios das atividades da Organização da 
Sociedade Civil, quando solicitado;
3.7 Monitorar e avaliar a aplicação dos recursos financeiros valendo-se de apoio técnico 
e pareceres de outras áreas quando julgado pertinente. 
3.8  Analisar tecnicamente os relatórios sociais quadrimestral na prestação de contas 
quadrimestral apresentada pela Organização da Sociedade Civil, estabelecendo o nexo de causalidade entre 
as atividades e plano de trabalho e o objeto da parceria estabelecida através, da equipe de monitoramento e 
entre as receitas e as despesas de acordo com  plano de aplicação através, da equipe administrativa.
3.9 Emitir relatório técnico conclusivo de análise da prestação de contas final, após  
homologação da  Comissão de Monitoramento e Avaliação levando-se em consideração a parceria 
celebrada,.
3.10 Transferir para uma congênere ou assumir a responsabilidade de execução do objeto 
deste Termo de Colaboração caso haja fato relevante, impedindo a descontinuidade dos serviços, programas 
ou projetos executado.

CLÁUSULA QUARTA– do Financiamento
4.1 O Município – SEBES através do FMAS destinará o valor total de R$  (      ). 
Programa de Trabalho 08.244.0022.2054 para o financiamento dos serviços, programas ou projetos 
socioassistencial, em conta aberta em Banco Oficial na qual a mesma deverá ter movimentação e aplicação 
dos recursos recebidos, comprovados em extratos bancários, a ser pago em parcelas conforme cronograma 
de desembolso, até o 5º dia do mês.  _ VAGAS.
4.2 Fica facultado à Organização da Sociedade Civil que utilizar recursos na modalidade 
fixadas no item 4.1 denunciar o Termo de Colaboração ou não prorrogá-lo, desde que indenize o Município 
proporcionalmente ao prazo restante para aquele estipulado como prazo máximo de sua vigência, conforme 
fixado no art. 57, II da lei federal nº 8666/93. 
4.3 As parcelas serão suspensas quando do descumprimento deste Termo de Colaboração, 
conforme item 6.1 dando-se o prazo de 15 dias prorrogável por igual período para as devidas regularizações. 
Transcorrido o prazo estipulado, o Gestor deverá comunicar o respectivo Conselho Municipal e o Tribunal 
de Contas do estado de São Paulo - TCESP  por meio de oficio. 

4.4 A Organização da Sociedade Civil deverá utilizar 100% dos recursos repassados 
durante a vigência deste Termo de Colaboração, caso isso não ocorra o saldo deverá ser restituído ao Fundo 
Municipal da Assistência Social – FMAS em sua respectiva conta através de GRE.
4.5 A utilização dos recursos repassados para os serviços, programas ou projetos ficam 
condicionados a padronização das despesas orçamentárias, conforme Decreto 13.460 de julho de 2017 e 
Manual de Repasses do Terceiro Setor da Prefeitura Municipal de Bauru.
4.6 Os recursos financeiros deverão ser aplicados na execução do projeto aprovado em 
conformidade com as normas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

CLÁUSULA QUINTA – Da Execução
5.1 O Termo deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas 
pactuadas e as legislações pertinentes, respondendo cada um dos partícipes pelas consequências de sua 
inexecução total ou parcial.
5.2 A função gerencial fiscalizadora será exercida pelo Município - SEBES, dentro 
do prazo regulamentar de execução/prestação de contas do termo, ficando asseguradas a seus agentes 
qualificados o poder discricionário de reorientar ações e de acatar, ou não, justificativas com relação às 
disfunções porventura havidas na execução. 
5.3 A Organização da Sociedade Civil indica o Sr. (a)            , que se responsabilizará 
solidariamente pela execução das atividades e cumprimento das metas pactuadas. 
5.4 Fica facultado o livre acesso dos servidores dos órgãos repassadores de recursos, do 
Controle Interno e do Tribunal de Contas aos documentos, aos processos, às informações referentes aos 
instrumentos de transferência e os locais de execução do objeto deste Termo de Colaboração.

CLÁUSULA SEXTA - da Prestação de Contas
6.1 A Organização da Sociedade Civil cumprirá as normas do Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo e as seguintes condições:
I -  Prestação de contas até o dia 10 (dez) do mês subsequente ao vencimento do quadrimestre, 

acompanhada do relatório da execução físico-financeira e extratos bancários, conciliação 
bancária separadamente, por fonte de financiamento;

II - Prestação de contas anual até o dia 20/01 do exercício subsequente a este Termo Colaboração 
de acordo com as orientações intituladas, apresentando relatório final das ações desenvolvidas e 
conciliação bancária evidenciando a utilização dos recursos e eventual devolução, se for o caso.  

III- Prestação de contas de parcelas vencidas, de um exercício para o outro em 15 (dias) dias do seu 
recebimento, cujas notas fiscais serão a partir da última apresentada no terceiro quadrimestre. 

IV- Apresentar quadrimestralmente juntamente com as prestações de contas as Certidões Negativas 
de Débitos (FGTS, INSS, IRRF) dos órgãos públicos responsáveis pelos encargos, sendo que, 
no 3o Quadrimestre deverão ser anexadas as Certidões até o fechamento do exercício. Sendo 
isenta do pagamento de encargos, juntar a documentação comprobatória.

V- Apresentar quadrimestralmente e na prestação de contas anual, relatórios com elementos 
técnicos e financeiros que permitam ao gestor da parceria avaliar o andamento ou concluir 
que seu objeto foi executado conforme o pactuado, com a descrição das atividades, metas e 
resultados esperados. 

VI-  Apresentar prestação de contas, por ocasião de denúncia, rescisão ou extinção de parceria, 
dos saldos financeiros remanescentes, inclusive das receitas obtidas das aplicações financeiras 
realizadas, devolvendo-os aos cofres público no prazo improrrogável de (30) trinta dias, sob 
pena de imediata instauração  de tomada de contas especial do responsável, providenciada pela 
autoridade competente da administração pública.

VII- O não cumprimento pela Organização da Sociedade Civil de qualquer obrigação estabelecida 
neste ajuste ensejará na suspensão dos pagamentos, limitando e devolução dos valores 
repassados.

CLÁUSULA SÉTIMA – Das Sanções Administrativas à Organização da Sociedade Civil
 Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho e com as normas 
desta Lei e da legislação específica, a administração poderá garantida a prévia defesa, aplicar à organização 
da sociedade civil parceira as seguintes sanções:
I -  advertência;
II -  suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebrar 

parceria ou contrato com órgãos e entidades da esfera de governo da administração pública 
sancionadora, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

III- Declaração de inidoneidade para participar em chamamento público ou celebrar  parceria  ou 
contrato com órgãos ou entidades de todas as esferas de governo, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a organização da sociedade 
civil ressarcir a administração pelos prejuízos resultantes, e após decorrido o prazo da sanção 
aplicada com base no inciso II deste artigo. 

CLÁUSULA OITAVA– da Vigência
 O presente Termo terá vigência de 01/01/2020 a 31/12/2020 

CLAUSULA NONA – Da Alteração e da Denúncia
 O presente Termo poderá ser alterado, exceto em seu objeto e prazo, mediante 
alteração, e denunciado, por conveniência dos partícipes, após notificação prévia de 60 (sessenta) dias, 
sendo que, se a denúncia for por parte da Organização da Sociedade Civil, deverá ser precedida da entrega 
do relatório e prestação de contas da aplicação dos recursos recebidos até o momento.

CLÁUSULA DÉCIMA – Da Rescisão
 Constitui motivo para rescisão do termo o inadimplemento de quaisquer das cláusulas 
pactuadas, particularmente quando constatadas a utilização dos recursos em desacordo com o Plano de 
Trabalho e a falta de apresentação das Prestações de Contas nos prazos estabelecidos.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Do Foro
 Para dirimir as questões oriundas deste Termo, que não forem solucionadas 
administrativamente, as partes elegem o Foro da Comarca de Bauru, desistindo de qualquer outro por mais 
privilegiado que seja.

Bauru, de dezembro de 2019.
JOSÉ CARLOS AUGUSTO FERNANDES

SECRETARIO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL
ORGANIZAÇAO DA SOCIEDADE CIVIL

TESTEMUNHAS: _______________________                          
_______________________________
 Nome:     Nome:
 RG:     RG:

ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR 
TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

TERMO DE COLABORAÇÃO
ÓRGÃO/ENTIDADE  PÚBLICO(A): PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
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ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA:
TERMO DE COLABORAÇÃO N°  /2019
OBJETO:
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:
1. Estamos CIENTES de que:
a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado 
de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, 
Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme 
dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser 
tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do 
Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 
90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos 
prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser 
comunicada pelo interessado, peticionando no processo.
2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:
a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito 
de defesa, interpor recursos e o que mais couber.
Bauru,  de dezembro de 2019
GESTOR DO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:
Nome: 
Cargo: 
CPF:                RG: 
Data de Nascimento: 
Endereço residencial completo: Rua 
E-mail institucional: 
E-mail pessoal: 
Telefone: (14) 
Assinatura:______________________________________________________
Responsável legal
PELO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:
Nome: 
Cargo: 
CPF:            RG: 
Data de Nascimento: 
Endereço residencial completo:
E-mail institucional: 
E-mail pessoal: 
Telefone(s): (14)  Celular (14) 
Assinatura: ___________________________________________________
Responsáveis que assinaram o ajuste:
PELO GESTOR PÚBLICO PARCEIRO:
Nome: 
Cargo: 
CPF:             RG: 
Data de Nascimento: 
Endereço residencial completo: 
E-mail institucional: 
E-mail pessoal: 
Telefone(s): (14) Celular (14) 
Assinatura: __________________________________________________
PELA ENTIDADE PARCEIRA:
Nome: 
Cargo: 
CPF:           RG: 
Data de Nascimento: 
Endereço residencial completo: 
E-mail institucional: 
E-mail pessoal: 
Telefone(s):           (14) 
Assinatura: ___________________________________________________

TERMO COLABORAÇÃO – /2019
PROCESSO – /2019
FMAS MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO COM A ORGANIZAÇÃO DA 
SOCIEDADE CIVIL,              POR MEIO DE AUXILIO

 Em dezessete de dezembro de dois mil e dezoito, de um lado o Município de Bauru, 
com sede à Praça das Cerejeiras, 1-59, CNPJ nº 46.137.410/0001-80, neste ato representado por José Carlos 
Augusto Fernandes, Secretário Municipal do Bem Estar Social e Gestor do Fundo Municipal da Assistência 
Social , doravante denominado MUNICIPIO - SEBES e do outro lado a Organização da Sociedade 
Civil, sem fins lucrativos, , CNPJ, Rua, Q.2, Bairro, representada pelo (a) seu (sua) presidente,           , 
RG, CPF, têm como justo e compromissado, nos termos da Lei Municipal nº de de dezembro de 2.019 e 
mediante as cláusulas e condições estabelecidas, o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA – do objeto
 Constitui objeto deste Termo de Colaboração a transferência de recursos financeiros 
destinados ao desenvolvimento do “Serviço            , conforme Padrões Normativos apresentados pela 
Secretaria Municipal do Bem Estar Social e de acordo com o Plano de Trabalho aprovado pela Comissão 
de Seleção encartado nos autos do processo administrativo nº  .

CLÁUSULA SEGUNDA - das obrigações da Organização da Sociedade Civil
2.1 Participar da rede socioassistencial do município, mediante diretrizes  estabelecidas 
pela LOAS (Lei Orgânica da Assistência Social) nº 12.435/2011, e demais legislações pertinentes. 
2.2 Zelar pelos padrões de qualidade dos serviços, programas ou projetos prestados, de 
acordo com as diretrizes técnicas da SEBES e dos respectivos Conselhos Municipais; 
2.3 Executar as ações previstas no Plano de Trabalho aprovado pela Comissão de 
seleção, estabelecido a partir dos Padrões Normativos, sendo vedada sua alteração. 

2.4 Aplicar integralmente os recursos financeiros repassados na execução dos serviços, 
programas ou projetos, objeto deste Termo de Colaboração, bem como o saldo auferido por conta das 
aplicações financeiras previstas no item 2.10, conforme Plano de Trabalho apresentado pela Organização 
da Sociedade Civil, observando o princípio da legalidade, da moralidade, da boa-fé, da probidade, da 
impessoalidade da economicidade, da eficiência, da isonomia, da publicidade, da razoabilidade e do 
julgamento objetivo e a busca da qualidade e durabilidade.
2.5 Apresentar quadrimestralmente, ou a qualquer tempo a pedido do gestor público, 
no sistema de Prestação de Contas do Terceiro Setor, constante no site da Prefeitura Municipal de Bauru 
– Secretaria de Economia e Finanças prestação de contas referente os recursos auferidos no período e 
anualmente conforme Instruções do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, assinadas pelo Tesoureiro, 
Conselho Fiscal e Presidente da Organização da Sociedade Civil.
2.6 Priorizar os encaminhamentos do CRAS - Centro de Referência Especial da 
Assistência Social.
2.7 Participar através de seus dirigentes e técnicos das reuniões e cursos de capacitação 
promovidos pela SEBES visando o aprimoramento dos serviços, programas ou projetos prestados.
2.8 Cumprir continuamente e integralmente as metas estabelecidas no presente Termo de 
Colaboração.
2.9 Divulgar a parceria da SEBES como órgão cofinanciador dos serviços, programas ou 
projetos nos meios de comunicação, materiais de divulgação, placas, home Page e identificação de veículos 
adquiridos com os recursos públicos cas, conforme modelo aprovado pelo gestor.
2.10 Manter e movimentar os recursos repassados na utilização do objeto deste Termo em 
conta bancária especifica da parceria, em instituição financeira indicada pela administração pública, sendo 
vedada sua transferência para demais contas existentes da Organização da Sociedade Civil. 
2.11 Aplicar obrigatoriamente os recursos em fundo de aplicação financeira de curto 
prazo ou operação de mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública quando a sua utilização estiver 
prevista em prazos menores de trinta (30) dias, se a previsão do seu uso for igual ou superior a um mês, em 
caderneta de poupança. Os rendimentos auferidos deverão ser demonstrados através de extratos bancários, 
que acompanharão as prestações de constas quadrimestrais.
2.12 Apresentar os documentos fiscais originais quando solicitado, nota fiscal eletrônica 
- NF-e, para compra ou prestação de serviços que comprovem as despesas de acordo com a Resolução nº 
03/2017 do TCESP com a indicação do número do Termo de Colaboração, número da Lei Autorizadora 
e identificação do órgão concessor e justificativa. Acompanhará as notas fiscais de prestação de serviços 
relatórios, guias e comprovantes de pagamento de ISS; sendo responsabilidade do tomador do serviço a sua 
retenção ou anexar juntamente com a nota fiscal a Certidão Negativa de Retenção de Notas Fiscais.
2.13 Comprovar os pagamentos através da cópia da transferência bancária diretamente 
ao fornecedor, boletos com autenticação mecânica, ou não havendo outro meio senão o pagamento em 
dinheiro que o fato seja devidamente justificado e conste no documento carimbo especificando a empresa, 
com nome, data e identificação (RG e CPF) do responsável pelo recebimento, conforme Art. 53 da Lei 
13.019/2014.
2.14 Possibilitar o livre acesso não somente da Administração Pública Municipal, bem 
como do Tribunal de Contas, dos documentos e locais de execução do objeto do presente termo de parceria.
2.15 Abster-se, durante a vigência da parceria de ter como dirigente membros do poder 
ou Ministério Publico, dirigente de órgão ou entidade da administração publica municipal direta e indireta, 
estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges ou companheiros, bem como parentes linha reta, colateral 
ou por afinidade.
2.16 Os bens adquiridos pela Organização da Sociedade Civil com os recursos repassados 
objeto deste Termo de Colaboração, após a finalização da parceria, por qualquer motivo, deverá ser 
devolvido ao poder publico visando assegurar a continuidade do serviço, programa ou projeto, seja por 
meio da celebração de nova parceria com uma congênere, seja pela execução direta pela administração 
pública, sendo destinado pelo gestor público, no prazo máximo de 15 dias, não desobrigando a organização 
da sociedade Civil em realizar a prestação de contas final. 
2.17  Os bens adquiridos pela Organização da Sociedade Civil com os recursos repassados 
objeto deste Termo de Colaboração deverão constar contabilmente  no ativo  como conta de transição para 
assegurar a agilidade na devolução.
2.18   Apresentar Relatório analítico contábil da conta do ativo  de transição descrita acima 
utilizada  para aquisição de bens permanentes.
2.19 Manter guardado e em boa ordem pelo período de 10 anos  contado do dia útil 
subsequente ao da prestação de contas anual, os documentos originais que compuseram as prestações de 
contas do exercício. 
2.20 Manter o controle dos bens adquiridos com verba deste Termo, bem como dos bens 
remanescentes de exercícios anteriores, conforme tabela apresentada pelo gestor, visando a mais ampla 
transparência e verificação.
2.21  Utilizar o total dos valores repassados no primeiro semestre do exercício vigente 
e havendo saldo no primeiro dia do exercício seguinte deverá ser devolvido a respectiva conta do Fundo 
Municipal da Assistência Social, através de GRE.

CLÁUSULA TERCEIRA – das obrigações do Município - SEBES
3.1 Transferir à Organização da Sociedade Civil os recursos financeiros indicados na Lei 
Municipal nº de  de dezembro de 2.019 e objeto deste Termo, através do Fundo Municipal da Assistência 
Social em parcelas, conforme cronograma de desembolso. 
3.2 Assessorar tecnicamente a Organização da Sociedade Civil na execução do serviço, 
programa ou projeto contratado, objeto do Termo;
3.3 Monitorar e avaliar, qualitativa e quantitativamente os serviços prestados pela 
Organização da Sociedade Civil através dos indicadores de avaliação constantes no Padrão Normativo; 
3.4 Promover a capacitação continuada dos recursos humanos da rede sócio assistencial;
3.5 Recomendar e oficializar prazo para que a Organização da Sociedade Civil 
adote as providências cabíveis para o cumprimento das suas obrigações, sempre que verificada alguma 
irregularidade;
3.6 Disponibilizar aos Conselhos Municipais vinculados ao cofinanciamento os relatórios 
das atividades da Organização da Sociedade Civil quando solicitado;
3.7 Monitorar e avaliar a aplicação dos recursos financeiros valendo-se de apoio técnico 
e pareceres de outras áreas quando julgado pertinente. 
3.8 Emitir relatório técnico conclusivo de análise da prestação de contas final, levando-
se em consideração a parceria celebrada, submetendo à comissão de monitoramento e avaliação para 
homologação.
3.9  Analisar tecnicamente a prestação de contas quadrimestral apresentada pela 
Organização da Sociedade Civil, estabelecendo o nexo de causalidade entre as receitas e atividades 
realizadas de acordo com o Plano de Trabalho e o objeto da parceria estabelecida através da equipe de 
monitoramento. 
3.10 Os bens adquiridos com os recursos repassados, objeto deste Termo de Colaboração, 
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após a finalização da parceria, por qualquer motivo, visando assegurar a continuidade do pactuado, seja 
por meio da celebração de nova parceria com uma congênere, seja pela execução direta do objeto pela 
administração pública, será destinado pelo gestor público no ato da interrupção parceria, retirando-os no 
prazo máximo de 30 dias, não desobrigando a organização da sociedade Civil em realizar a prestação de 
contas final.  
3.11 Transferir para uma congênere ou assumir a responsabilidade de execução do objeto 
deste Termo de Colaboração caso haja fato relevante, impedindo a descontinuidade do serviço executado.

CLÁUSULA QUARTA– do Financiamento
4.1 O Município – SEBES através do FMAS destinará o valor total de R$  (). Programa 
de Trabalho 08.244.0022.2054 para o financiamento do serviço, programa ou projeto socioassistencial, em 
conta aberta em Banco Oficial na qual a mesma deverá ter movimentação e aplicação dos recursos recebidos, 
comprovados em extratos bancários, a ser pago em parcelas conforme cronograma de desembolso, até o 5º 
dia do mês. VAGAS
4.2 Fica facultado à Organização da Sociedade Civil que utilizar recursos na 
modalidade fixadas no item 4.1 denunciar o Termo de Colaboração ou não prorrogá-lo, cumprir o que 
determina o art. 35, inciso VI, §5º da lei federal nº 13.019/2014, gravando cláusula de inalienabilidade e 
formalizando promessa de transferência da propriedade à administração pública.
4.3 As parcelas serão suspensas quando do descumprimento deste Termo de Colaboração, 
conforme item 6.1 dando-se o prazo de15 dias prorrogável por igual período para as devidas regularizações. 
Transcorrido o prazo estipulado, o Gestor deverá comunicar o respectivo Conselho Municipal e o Tribunal 
de Contas do estado de São Paulo - TCESP  por meio de oficio. 
4.4 A Organização da Sociedade Civil deverá utilizar 100% dos recursos repassados 
durante a vigência deste Termo de Colaboração, caso isso não ocorra o saldo deverá ser restituído ao Fundo 
Municipal da Assistência Social – FMAS em sua respectiva conta através de GRE.
4.5 A utilização dos recursos repassados para o serviço, programa ou projeto ficam 
condicionados a padronização das despesas orçamentárias, conforme Decreto 13.460, de 17 de julho de 
2.017 e Manual de Repasses do Terceiro Setor da Prefeitura Municipal de Bauru.
4.6 Os recursos financeiros deverão ser aplicados na execução do projeto aprovado em 
conformidade com as normas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

CLÁUSULA QUINTA – Da Execução
5.1 O Termo deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas 
pactuadas e a legislação pertinente, respondendo cada um dos Partícipes pelas consequências de sua 
inexecução total ou parcial.
5.2 A função gerencial fiscalizadora será exercida pelo Município - SEBES, dentro 
do prazo regulamentar de execução/prestação de contas do termo, ficando assegurado a seus agentes 
qualificados o poder discricionário de reorientar ações e de acatar, ou não, justificativas com relação às 
disfunções porventura havidas na execução. 
5.3 A Organização da Sociedade Civil indica o Sr. (a), que se responsabilizará 
solidariamente pela execução das atividades e cumprimento das metas pactuadas. 
5.4 Fica facultado o livre acesso dos servidores dos órgãos repassadores de recursos, do 
Controle Interno e do Tribunal de Contas aos documentos, aos processos, às informações referentes aos 
instrumentos de transferência e os locais de execução do objeto deste Termo de Colaboração.

CLÁUSULA SEXTA - da Prestação de Contas
6.1 A Organização da Sociedade Civil cumprirá as normas do Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo e as seguintes condições:
I -  Prestação de contas até o dia 10 (dez) do mês subsequente ao vencimento do quadrimestre, 

acompanhada do relatório da execução físico-financeira e extratos bancários, conciliação 
bancária separadamente, por fonte de financiamento;

II - Prestação de contas anual até o dia 20/01 do exercício subsequente a este Termo Colaboração 
de acordo com as orientações intituladas, apresentando relatório final das ações desenvolvidas e 
conciliação bancária evidenciando a utilização dos recursos e eventual devolução, se for o caso.  

III- Prestação de contas de parcelas vencidas, de um exercício para o outro em 15 (dias) dias do seu 
recebimento, cujas notas fiscais serão a partir da última apresentada no quarto quadrimestre. 

IV- Apresentar quadrimestralmente juntamente com as prestações de contas as Certidões Negativas 
de Débitos (FGTS, INSS, IRRF) dos órgãos públicos responsáveis pelos encargos, sendo que, 
no 3o Quadrimestre deverão ser anexadas as Certidões até o fechamento do exercício. Sendo 
isenta do pagamento de encargos, juntar a documentação comprobatória.

V- Apresentar quadrimestralmente e na prestação de contas anual, relatórios com elementos 
técnicos e financeiros que permitam ao gestor da parceria avaliar o andamento ou concluir 
que seu objeto foi executado conforme o pactuado, com a descrição das atividades, metas e 
resultados esperados. 

VI-  Apresentar prestação de contas, por ocasião de denúncia, rescisão ou extinção de parceria, dos 
saldos financeiros remanescentes, inclusive das receitas obtidas  das aplicações financeiras  
realizadas,  devolvendo-os aos cofres público no prazo improrrogável de (30) trinta dias, sob 
pena imediata de  instauração  de tomada de contas  especial do responsável, providenciada pela 
autoridade  competente da administração pública.

VII Caso a prestação de contas seja rejeitada, o valor  pelo qual o bem remanescente  foi adquirido  
será computado  no cálculo do dano ao erário a ser ressarcido, quando a motivação da rejeição 
estiver  relacionada ao seu uso ou aquisição. 

VIII- O não cumprimento pela Organização da Sociedade Civil de qualquer obrigação estabelecida 
neste ajuste ensejará na suspensão dos pagamentos, limitando e devolução dos valores 
repassados.

CLÁUSULA SÉTIMA – Das Sanções Administrativas à Organização da Sociedade Civil
 Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho e com as normas 
desta Lei e da legislação específica, a administração poderá garantida a prévia defesa, aplicar à organização 
da sociedade civil parceira as seguintes sanções:
I -  advertência;
II -  suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebrar 

parceria  ou contrato com órgãos e entidades da esfera de governo da administração pública 
sancionadora, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

III- Declaração de inidoneidade para participar em chamamento público ou celebrar  parceria  ou 
contrato com órgãos ou entidades de todas as esferas de governo, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a organização da sociedade 
civil ressarcir a administração pelos prejuízos resultantes, e após decorrido o prazo da sanção 
aplicada com base no inciso II deste artigo. 

CLÁUSULA OITAVA– da Vigência
 O presente Termo terá vigência de 01/01/2020 a 31/12/2020 

CLAUSULA NONA – Da Alteração e da Denúncia
 O presente Termo poderá ser alterado, exceto em seu objeto e prazo, mediante 
alteração, e denunciado, por conveniência dos partícipes, após notificação prévia de 60 (sessenta) dias, 
sendo que, se a denúncia for por parte da Organização da Sociedade Civil, deverá ser precedida da entrega 
do relatório e prestação de contas da aplicação dos recursos recebidos até o momento.

CLÁUSULA DÉCIMA – Da Rescisão
 Constitui motivo para rescisão do termo o inadimplemento de quaisquer das cláusulas 
pactuadas, particularmente quando constatadas a utilização dos recursos em desacordo com o Plano de 
Trabalho e a falta de apresentação das Prestações de Contas nos prazos estabelecidos.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Do Foro
 Para dirimir as questões oriundas deste Termo, que não forem solucionadas 
administrativamente, as partes elegem o Foro da Comarca de Bauru, desistindo de qualquer outro por mais 
privilegiado que seja.

Bauru, de  dezembro de  2019.
JOSE CARLOS AUGUSTO FERNANDES

SECRETARIO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

TESTEMUNHAS: _______________________                          
_______________________________
 Nome:     Nome;
 RG:     RG:

ANEXO RP 12 – REPASSES AO TERCEIRO SETOR 
TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

TERMO DE COLABORAÇÃO
ÓRGÃO/ENTIDADE PÚBLICO (A): PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA:
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº  /2019
OBJETO:
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:
1. Estamos CIENTES de que:
a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado 
de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, 
Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme 
dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser 
tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do 
Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 
90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos 
prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser 
comunicada pelo interessado, peticionando no processo.
2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:
a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito 
de defesa, interpor recursos e o que mais couber.
Bauru,  de outubro de 2019
GESTOR DO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:
Nome: 
Cargo: 
CPF:                RG: 
Data de Nascimento: 
Endereço residencial completo: Rua 
E-mail institucional: 
E-mail pessoal: 
Telefone: (14) 
Assinatura:______________________________________________________
Responsável legal
PELO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:
Nome: 
Cargo: 
CPF:            RG: 
Data de Nascimento: 
Endereço residencial completo:
E-mail institucional: 
E-mail pessoal: 
Telefone(s): (14)  Celular (14) 
Assinatura: ___________________________________________________
Responsáveis que assinaram o ajuste:
PELO GESTOR PÚBLICO PARCEIRO:
Nome: 
Cargo: 
CPF:             RG: 
Data de Nascimento: 
Endereço residencial completo: 
E-mail institucional: 
E-mail pessoal: 
Telefone(s): (14) Celular (14) 
Assinatura: __________________________________________________
PELA ENTIDADE PARCEIRA:
Nome: 
Cargo: 
CPF:           RG: 
Data de Nascimento: 
Endereço residencial completo: 
E-mail institucional: 
E-mail pessoal: 
Telefone(s):           (14) 
Assinatura: ___________________________________________________
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Secretaria da Educação
Isabel Cristina Miziara

Secretária
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Diretora da EMEF “Dirce Boemer Guedes de Azevedo” convoca os associados da Associação de Pais 
e Mestres – APM a comparecerem à Assembleia Geral que será realizada no dia 19/09/2019 às 16h, em 
sua sede, localizada na Rua Antonio Dezembro, 5-15, Parque Bauru, para tratar da Aprovação do Estatuto 
Padrão da Associação de Pais das Unidades Educacionais do Sistema Municipal de Ensino de Bauru, a fim 
de atender o Decreto n° 13.987/2018, retificado pelo Decreto n° 14.356/2019 e também ratificar as eleições 
para os órgãos diretivos da A.P.M. ocorrido em 09 de abril de 2019. Não havendo o comparecimento de 
mais da metade dos associados, convocamos em segunda chamada às 16h30min, no mesmo local e data. 

Secretaria de 
Economia e Finanças

Everson Demarchi
Secretário

DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

DIRETORA: CINTIA ESTEVES TOGNON

Os pagamentos publicados na data de hoje serão creditados na conta em até 5 dias úteis.
PROCESSO FORNECEDOR DOCUMENTO VALOR
27070/2019 A M MOLITERNO EIRELI 6659 R$   1.016,00
56301/2018 ACER ALIMENTOS EIRELI EPP 5217 R$   12.268,80
76127/2018 AGLON COM E REPRESENTAÇÕES LTDA 74746 R$    398,40

39559/2018 ALTERMED MATERIAL MEDICO 
HOSPITALAR LTDA 250171 R$   6.093,90

53892/2017 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP 20812 R$   1.864,00
19610/2018 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP 20813 R$   2.187,00
48059/2018 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP 20811 R$    144,00
37393/2018 ATENAS ELEVADORES LTDA EPP 7912 R$    656,00
63214/2018 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP 22924 R$   1.898,65
14700/2019 BIOBASE IND E COM LTDA 36243 R$    624,00
19596/2018 BIOLIMP INDUSTRIAL LTDA EPP 2898 R$   22.188,75
1117/2019 BML HOSPITALAR LTDA 256 R$     88,00

25553/2019 CARDOSO & CARDOSO COM FRUTAS E 
LEGUMES LTDA 4615 R$   4.803,75

14698/2019 CIRURGICA ONIX EIRELI ME 22305 R$    855,32
43488/20018 CIRURGICA SÃO JOSE LTDA 169050 R$    350,00
37188/2019 CIRURGICA UNIAO LTDA 79648 R$    753,50
39607/2018 CIRURGICA UNIAO LTDA 79338 R$    435,00
39607/2018 CIRUROMA COMERCIAL LTDA ME 7916 R$    390,00
14450/2019 CM HOSPITALAR  S/A 1928196 R$    498,00
14450/2019 CM HOSPITALAR  S/A 1929514 R$   1.411,20
14450/2019 CM HOSPITALAR  S/A 1929632 R$   7.801,03
26596/2019 CM HOSPITALAR  S/A 1929565 R$   1.515,60
21016/2019 CM HOSPITALAR  S/A 1927297 R$    495,00
26596/2019 CM HOSPITALAR  S/A 1928692 R$    114,60
26596/2019 CM HOSPITALAR  S/A 1929525 R$   1.010,40
39559/2018 CM HOSPITALAR  S/A 1919251 R$   52.704,60
35103/2018 COMPANHIA ULTRAGAZ S/A 337106 R$   5.610,00

69684/2018 CONQUISTA DISTR DE MEDICAMENTOS E 
PROD HOSPITALARES LTDA 5877 R$   3.352,00

8319/2019 CONTRATA COM DE PRODUTOS EM GERAL 
LTDA EPP 15512 R$   1.404,00

8319/2019 CONTRATA COM DE PRODUTOS EM GERAL 
LTDA EPP 15513 R$   1.404,00

8319/2019 CONTRATA COM DE PRODUTOS EM GERAL 
LTDA EPP 15509 R$   1.560,00

8319/2019 CONTRATA COM DE PRODUTOS EM GERAL 
LTDA EPP 15510 R$   1.170,00

8319/2019 CONTRATA COM DE PRODUTOS EM GERAL 
LTDA EPP 15511 R$   1.170,00

81572/2019 DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS ME 14080 R$    267,60
81572/2019 DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS ME 14081 R$   2.456,60

14906/2018 DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA 
LTDA ME 23871 R$   1.518,00

36859/2018 DENTAL CREMER PROD ODONTOLOGICOS 
S/A 172335 R$   6.828,40

22059/2018 DENTAL PRIME PROD ODONT MEDICOS 
HOPITALARES EIRELI 12082 R$   1.010,86

27070/2019 DOROTY RODINI DENTAL ME 352 R$    624,50

26596/2019 DUPATRI HOSP COM IMPORT  E 
EXPORTAÇÃO LTDA 252650 R$   1.004,22

35134/2018 DUPATRI HOSP COM IMPORT  E 
EXPORTAÇÃO LTDA 251447 R$   28.418,47

19962/2018 DUPATRI HOSP COM IMPORT  E 
EXPORTAÇÃO LTDA 251441 R$   1.425,60

65862/2018 DUPATRI HOSP COM IMPORT  E 
EXPORTAÇÃO LTDA 251304 R$   28.080,00

38678/2018 ELO TEXTIL LTDA EPP 665 R$   9.540,00

76673/2019 EQUIPOMED COM E ASSIST TECNICA 
HOSPITALAR LTDA ME 3772 R$   10.260,00

82/2019 FUNPREV AGOSTO R$  7.251.564,38

2333/2018 GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS 
EIRELI EPP 5049 R$    196,80

35134/2018 GROW QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA 7236 R$   4.240,80

81572/2019 GSX ASSESSORIA E GESTÃO DE SERVIÇOS 
DE SAUDE EIRELI 11229 R$    479,89

42264/2018 H STRATTNER & CIA LTDA 130190 R$   7.500,00
34380/2018 HI TECHNOLOGIES LTDA 4754 R$   16.812,90
46731/2018 HIROMED PROUTOS HOSPITALARES EIRELI 315 R$   8.300,08
69684/2018 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 32601 R$    114,01
65862/2018 INOVAMED COM DE MEDICAMENTOS LTDA 75267 R$   27.624,00
76127/2018 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA 91604 R$    504,60
26596/2019 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA 91806 R$    687,60
40892/2019 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA 91412 R$     92,91

19613/2018
J&M COM E SERVIÇOS DE 

TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA 
LTDA EPP

1246 R$   1.594,24

19613/2018
J&M COM E SERVIÇOS DE 

TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA 
LTDA EPP

1245 R$   1.195,68

19613/2018
J&M COM E SERVIÇOS DE 

TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA 
LTDA EPP

1244 R$   1.195,68

19613/2018
J&M COM E SERVIÇOS DE 

TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA 
LTDA EPP

1239 R$    361,00

48020/2018 JC DA SILVA SIUPRIMENTOS PARA 
ESCRITORIO ME 1800 R$    765,00

48020/2018 JC DA SILVA SIUPRIMENTOS PARA 
ESCRITORIO ME 1802 R$    765,00

48020/2018 JC DA SILVA SIUPRIMENTOS PARA 
ESCRITORIO ME 1803 R$   1.020,00

60680/2018 KELI MENDES DA SILVA ME 407 R$   12.745,50
60680/2018 KELI MENDES DA SILVA ME 405 R$   34.260,00
60680/2018 KELI MENDES DA SILVA ME 403 R$   9.211,50
14698/2019 M MAGALHAES PROD HOSPITALARES ME 2031 R$   10.863,00
21016/2019 MA BATISTA ME 3505 R$    152,76
22579/2018 MED CENTER COMERCIAL LTDA 243114 R$    849,48

39607/2018 MEDMAC COM DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 
ME 2028 R$   1.500,00

45309/2019 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 410944 R$    837,00
1263/2019 NATURAL FRUTO ALIMENTOS EIRELI EPP 2219 R$   10.332,00
26596/2019 PORTAL LTDA 113789 R$    621,81
21016/2019 PRODIET NUTRIÇÃO CLINICA LTDA 7573 R$   5.871,36
40681/2019 PROVIP DISTR HOSPITALAR LTDA EPP 2195 R$   2.166,50

75107/2018 R SANTOS COM PRODUTOS ALIMENTICIOS 
EM GERAL EIRELI 32861 R$  110.712,00

21016/2019 RICARDO RUBIO EPP 25402 R$    327,12
21016/2019 RICARDO RUBIO EPP 25492 R$   2.205,00
21016/2019 RICARDO RUBIO EPP 25493 R$   4.858,00
7724/2019 RILL QUIMICA LTDA EPP 44208 R$   4.590,00
7724/2019 RILL QUIMICA LTDA EPP 44209 R$   3.930,00
14906/2018 ROBERTA MARTINS DA SILVA ME 1280 R$   73.820,00
14906/2018 ROBERTA MARTINS DA SILVA ME 1279 R$   7.260,00
14906/2018 ROBERTA MARTINS DA SILVA ME 1278 R$   7.500,00
1117/2019 SALVI LOPES & CIA LTDA 7004 R$     58,80

77399/2018 SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOC. 
EMPRESARIAL 6162039 R$  2.845.723,85

22932/2018 SHEKINAH MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 
LTDA 3302 R$   1.408,50

49367/2017 SIMONI VANTINI SANTANA EPP 486 R$   16.200,00
29391/2017 SMARAPD INFORMATICA LTDA 25505 R$   60.042,89
1117/2019 SOQUIMICA LABORATORIOS EPP 94853 R$   4.500,00
1117/2019 SOQUIMICA LABORATORIOS EPP 94851 R$   4.155,20
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70808/2017 T D & V COM PROD ODONTOLOGICOS E 
HOSPITALARES LTDA 15074 R$    833,00

8289/2019 TERRAO COM E REPRESENTAÇÕES LTDA 89882 R$   4.618,00

34380/2018 TTACK MEDICAL COM DE EQUIPAMENTOS 
HOSPITALARES 1734 R$    800,00

65862/2018 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA 
NACIONAL S/A 358181 R$   5.553,60

22579/2018 VOLPI DISTR DE DROGAS LTDA 20934 R$   26.688,08

EVERSON DEMARCHI
SECRETARIO DE ECONOMIA E FINANÇAS

Secretaria do Meio Ambiente
Keila Priscila Venturelli

Secretária Interina
Avenida Alfredo Maia, 1-10 – Vila Falcão – Fone:- 3239-2766 e 3234-6849

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

ARBORIZAÇÃO URBANA

ATENÇÃO
*Para solicitar a substituição/poda procure o Poupa Tempo com comprovante de propriedade do imóvel e 
documentos pessoais (cópias simples), conforme Lei nº 4368/99.

*A substituição de árvore só poderá ser realizada após a publicação do deferimento (autorização) no Diário 
Oficial.

“Deferido o pedido, o munícipe terá o prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação do deferimento no 
Diário Oficial do Município, para efetivar a supressão da árvore e de 15 (quinze) dias, a partir da supressão, 
para substituição da mesma, sob pena prevista nesta lei. (NR)” (Art. Alterado pela Lei nº 4714/01)

*As despesas com a substituição ficarão a cargo do requerente.

* As mudas das espécies vegetais arbóreas para substituição/habite-se, deverão ter altura igual ou superior 
a 1,50 metros (um metro e cinquenta centímetros) e estarem orientadas por tutor e protegidas por gradil 
(parágrafo único do art. 1º do Decreto nº 8806/00).

*A poda de árvore em domínio público somente será permitida seguindo as especificações contidas no 
artigo 21 da Lei nº 4368/99 que cita: servidor da prefeitura, Empresas responsáveis pela infra-estrutura 
urbana, Equipe do Corpo de Bombeiros e Pessoas credenciadas pela SEMMA.

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

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

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

ESPÉCIES ADEQUADAS PARA ARBORIZAÇÃO URBANA

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

Nas calçadas opostas a rede elétrica ou possuírem fiação compacta deverão ser plantadas mudas de 
médio porte:
Sugestão: jacarandá mimoso (Jacaranda mimosifolia), quaresmeira (Tibouchina granulosa), pata-de-
vaca (Bauhinia sp), louro pardo (Cordia trichotoma); alecrim de campinas (Holocalyx balansae); pau 

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

CONVITE

Novas espécies de árvores para arborização urbana: população pode ajudar a escolher

A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria do Meio Ambiente, está disponibilizando um link 
para a população ajudar a escolher algumas das espécies de árvores para plantio adequado em calçadas.

O grupo de trabalho foi criado com o objetivo de elencar novas espécies para arborização urbana 
e disponibilizará o link http://encurtador.com.br/pAFT4 para que a população auxilie na escolha das 20 
árvores que mais gostar, seja pelo porte, cor e formato das flores, etc, até às 10h do dia 27/09.

As árvores escolhidas serão levadas para discussão nas oficinas participativas, que acontecerão 
nos próximos meses. 

A Secretaria também está buscando parceria com instituições que queiram receber essas oficinas. 
A manifestação de interesse pode ser feito pelo e-mail novasespecies@bauru.sp.gov.br 

Todos os trabalhos do Grupo estão disponíveis no site da Prefeitura, no link: http://www2.bauru.
sp.gov.br/semma/servicos/arborizacao_urbana/novas_especies.aspx

Assessoria de comunicação
Prefeitura de Bauru

DZB - DEPARTAMENTO ZOOBOTÂNICO

CANCELAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL 

Processo: 46082/2016 – Auto de Infração Ambiental nº 148-B
Interessado: José Ferrari

Processo: 46133/2016 – Auto de Infração Ambiental nº 156-B
Interessado: Saburo Umetsu

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: 113331/2019
INTERESSADA: Silvia Pereira Mourão
ENDEREÇO: Rua Vangélio Mondelli, nº 3-68, Vila Vergueiro
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 árvore da espécie Sibipiruna, localizada à esquerda do imóvel
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de médio porte

PROCESSO: 115541/2019
INTERESSADA: Camila Cortez Santello Manfrinato
ENDEREÇO: Rua Monsenhor Claro, nº 14-77, Vila Régis
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 árvore da espécie Sibipiruna, localizada ao centro do imóvel
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de pequeno porte

PROCESSO: 120830/2019
INTERESSADO: Clodomir Ferreira Gonçalves
ENDEREÇO: Rua Celio Daibem, nº 8-06, Vila Santa Clara
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 árvore da espécie Sibipiruna, localizada na lateral do imóvel, na Rua Vereador 
Joaquim da Silva Martha
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de médio porte

PROCESSO: 94251/2019
INTERESSADA: Aparecida de Lourdes Sitta dos Santos
ENDEREÇO: Rua Aviador Ribeiro de Barros, nº 7-35, Jardim Europa
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 árvore da espécie Ficus, localizada ao centro do imóvel
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de pequeno porte

PROCESSO: 116150/2019
INTERESSADA: Dinâmica de Bauru Projetos, Construções e Incorporações Ltda
ENDEREÇO: Rua Vivaldo Guimarães, nº 17-55, Vila Ferraz
ESPÉCIES DEFERIDAS: 02 árvores da espécie Oiti, localizadas à esquerda do imóvel (1ª e 2ª árvores da 
esquerda)
SUBSTITUIR POR: 02 árvores de pequeno porte
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PROCESSO: 111023/2019
INTERESSADA: Geovania Ribeiro dos Santos Silva
ENDEREÇO: Rua Antonio Alves, nº 24-5, Vila santa Tereza
ESPÉCIES DEFERIDAS: 01 árvore da espécie Falsa-murta localizada na lateral do imóvel, na Rua 
Antonio Garcia (2ª árvore em relação à esquina) e 01 árvore da espécie Chapéu-de-sol na lateral do imóvel, 
na Rua Antonio Garcia
SUBSTITUIR POR: 02 árvores de pequeno porte

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

PROCESSO: 107729/2019
INTERESSADA: Simone Berriel Joaquim Simonelli
ENDEREÇO: Rua Jamil Gebara, nº 2-12, Vila Mariana
ESPÉCIES DEFERIDAS: 01 árvore da espécie Tamarindo localizada à esquerda do imóvel e 01 árvore 
da espécie Alfeneiro localizada na lateral do imóvel, na Rua Gustavo Maciel
SUBSTITUIR POR: 02 árvores de médio porte
ESPÉCIE INDEFERIDA: 01 árvore da espécie Ipê localizada à direita do imóvel
AÇÃO RECOMENDADA:
- No momento, nenhuma ação é recomendada.

PROCESSO: 106943/2019
INTERESSADA: Rita de Cassia Fabri Gonçalves
ENDEREÇO: Rua Padre João, nº 11-70, Vila Santa Tereza
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 árvore da espécie Falsa-seringueira localizada à direita do imóvel
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de pequeno porte
ESPÉCIE INDEFERIDA: 01 árvore da espécie Chapéu-de-sol localizada à esquerda do imóvel
AÇÃO RECOMENDADA:
- No momento, nenhuma ação é recomendada.

PROCESSO: 117615/2019
INTERESSADO: Guido Jorge Zanforlin
ENDEREÇO: Rua Aviador Gomes Ribeiro, nº 21-83, Vila Altinópolis
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 árvore de espécie não identificada localizada à esquerda do imóvel
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de médio porte
ESPÉCIE INDEFERIDA: 01 árvore de espécie não identificada localizada à direita do imóvel
AÇÃO RECOMENDADA:
- No momento, nenhuma ação é recomendada.

DARA – DEPARTAMENTO DE AÇÕES E RECURSOS AMBIENTAIS

Republicado por incorreções
COMUNICADOS

Segue abaixo os processos que foram analisados pela Junta de Impugnação Fiscal em sua nonagésima 
oitava reunião realizada no dia 22/08/2019, conforme lei 4362/99, onde ficou decidido pelo 
DEFERIMENTO dos recursos apresentados.

PROCESSO INTERESSADO/ EMPRESA AUTO DE 
INFRAÇÃO

54548/2017 PAULO HENRIQUE RIBEIRO 239/17

35732/2016 MECAL MÁQUINAS PARA ENDIREITAMENTO E 
CORTE DE ARAMES LTDA - ME 36/19

14052/2018 ELÍSIO GRESPI & CIA LTDA -ME 46/19
64804/2019 ANGELO PALMIERO MARTINS 53/19

75595/2019 TRANSPORTADORA BRU FASTLOG OPERAÇÕES 
LOGÍSTICAS LTDA 56/19

Segue abaixo os processos que foram analisados pela Junta de Impugnação Fiscal em sua 
nonagésima sexta reunião realizada no dia 22/08/2019, conforme lei 4362/99, onde ficou decidido pelo 
INDEFERIMENTO dos recursos apresentados, podendo recorrer da decisão (recurso em 2ª instância) 
no prazo de 20 (vinte) dias.

PROCESSO INTERESSADO/ EMPRESA AUTO DE 
INFRAÇÃO

54548/2017 PAULO HENRIQUE RIBEIRO 240/17
36458/2018 JOSÉ MAURÍCIO DA CRUZ 135/18
39391/2019 JACQUELINE PEDROSO RIBEIRO 47/19

Comunicados 171/19 Processo 57000/2016, 53207/2016, 57006/2016
A Secretária Municipal do Meio Ambiente, através do Departamento de Ações e Recursos Ambientais, 
informa que a Câmara Técnica do Comdema analisou os processos 31138/2018, 31148/2018, 60310/2016, 
referente aos recursos dos autos de infração 198/16, 199/16, 200/16, e decidiu pelo Indeferimento dos 
recursos e manutenção das autuações. Este parecer teve a ciência do Secretário Municipal do Meio 
Ambiente.
Portanto, no prazo de 10(dez) dias o processo será encaminhados a Divida Ativa.

Secretaria de Obras
Sidnei Rodrigues

Secretário

PORTARIA S.O nº 019/19
Sidnei Rodrigues, Secretário Municipal de Obras da Prefeitura Municipal de Bauru, Estado de São Paulo, 
no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE
Com base no decreto nº 10088 de 20 de Setembro de 2.005, AUTORIZAR o servidor abaixo relacionado a 
dirigir as Viaturas Oficiais no atendimento dos serviços da Secretaria Municipal de Obras, por um período 
de 06 (seis) meses com todas as responsabilidades cabíveis, quando da insuficiência, aferida no momento 
da utilização, dos servidores ocupantes de cargo de motoristas.

 Nome Matricula CNH Categoria
Alexandre Goulart de Paula 31.115 02288155265 D

Everton Luiz Turcato 30.327 01529622908 AE
Jefferson Luis Campos Alves Cossi 31.191 04152852863 AB

João Henrique da Silva 16.600 02399381107 B
Luiz Lipi Mariano 23.813 03281301834 D

Natal Lopes da Silva 12.585 02681511488 AD
Osmar Alves 12.573 03120842913 B

Paulo Lopes Ribeiro 16.797 01901005971 D
REGISTRE-SE E CUMPRE-SE

Bauru, SP, 13 deSetembro de 2019.
SIDNEI RODRIGUES 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS

Secretaria de Planejamento
Letícia Rocco Kirchner

Secretária
E D I T A L

DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO – COMÉRCIO

COMUNICADO – OFÍCIO Nº 800/2018
Conforme solicitação no processo 38131/2018, comunicamos a Srª Ariane Cristina A.Bortolazzo, que o 
local foi vistoriado pela Atividade Delegada em diversas ocasiões e não foi constatada festa clandestina. 
Isto posto, acompanharemos o respctivo local, sendo que as demais providências e penalidades serão 
adotadas dentro das legislações municipais vigentes.(endereço informado para entrega não encontrado).

COMUNICADO – OFÍCIO Nº 466/2019
Conforme solicitação no processo 68016/2019, comunicamos ao requerente (anônimo), que o 
estabelecimento em questão sito à Rua 15 de novembro, 14-39 – Centro, foi vistoriado pela Divisão de 
Fiscalização e está devidamente licenciado.

COMUNICADO – OFÍCIO Nº 468/2019
Conforme solicitação no processo 34283/2019, comunicamos ao requerente (anônimo), que o 
estabelecimento em questão sito à Rua Célio Daibem, 6-52 – Sta Clara, foi vistoriado, notificado e após 
diligências realizadas não foi mais constatado atividade no local.

COMUNICADO – OFÍCIO Nº 469/2019
Conforme solicitação no processo 49968/2018, comunicamos ao requerente (anônimo), que o 
estabelecimento em questão sito à Rua Araújo Leite, 15-49 – Centro, foi vistoriado, notificado e após 
diligências realizadas não foi constatado atividade no local.

Secretaria de Saúde
José Eduardo Fogolin Passos

Secretário
PORTARIA SMS Nº 218/2019

O Secretário Municipal de Saúde, Dr. José Eduardo Fogolin Passos, no uso das suas atribuições legais, 
em especial aquelas que lhe são conferidas pela Lei 5804 de 10/11/2009 artigo 12 inciso II, considerando:
1. A lei 5950 de 02/08/2010 em seu artigo 35, relacionar os servidores inscritos e homologados para realizar 
plantões extras nos serviços de atendimentos ininterruptos da Secretaria Municipal de Saúde.

MAT NOME CARGO
34404 Cristiano Felipe da Silva Santos ES/Enfermeiro
34804 Ligia Modelli Rodrigues ESM/Médico
34840 Roberto Ribeiro de Carvalho ESM/Médico

2. Os servidores acima relacionados estão ciente da legislação em vigor, especialmente os artigos 34 e 35 da 
lei nº 5950/2010, em relação a disponibilidade nos horários que serão ofertados, permanência na prestação 
de 12 horas contínuas ou 06 horas contínuas e ininterruptas de trabalho, convocação do Secretário ou 
Diretor de Departamento da Área. 
3. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

REGISTRA-SE, 
CUMPRA-SE,

Bauru, 11 de setembro de 2019
DR. JOSÉ EDUARDO FOGOLIN PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 
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MESA SETORIAL DA SAÚDE
O Secretário Municipal de Saúde, Dr. José Eduardo Fogolin Passos, no uso das suas atribuições legais, e em 
atendimendo a Mesa Central de Negociação CONVOCA os membros TITULARES da Mesa Setorial da 
Saúde para reunião no dia 17 de setembro de 2019 conforme cronograma e pauta descrita abaixo
Dia 17 de setembro de 2019 (terça- feira) às 14:00 horas na sala de reuniões da Sede da Secretaria
PAUTA
- Aprovação da Ata da reunião 16/07/2019
- Andamento Mesa Central – Franciele
- Andamento protocolos – Beatriz
- Indicação secretária/coordenação – substituição Beatriz (desligamento processo de aposentadoria)
- Outros assuntos/demandas
Segue abaixo a relação dos membros:

CANDIDATOS TITULARES ELEITOS

1 Joana Daniele de Souza em substituição a titular Berenice de 
Souza DUUPA / UPA Ipiranga

2 Jayme Luzia Filho em substituição ao titular Claudinei 
Rodrigues DUA/NS Independencia

3 José Luiz Costa Magalhães em substituição a titular Denise 
Carneiro Ferreira Rios DUUPA/UPA Mary Dota

4 Vanícia Cristina Bonfim em substituição a titular Eide Ferreria 
Lima Abreu DUUPA / PSC

5 Eliana Marcela Batista da Silva DUUPA / UPA Geisel

6 Franciele Castilho DUA / DNS / UBS 
Independência

7 Ivone Maria da Silvas Souza DSC/DVA/ Seção de Meio 
Ambiente

8 José Eduardo Xavier DUA / DNS / UBS Parque Vista 
Alegre

9 Katia Cristina Keine DUA / DUR / CEO

10 Maria Isabela Ferreira de Paula em substituição a titular 
Melissa Lamônica UAF Geisel

11 Norton Ribeiro DUA / DNS / UBS Geisel
12 Ricardo Bertolli de Souza DUUPA / PSMC

13
Rosane Ap T Seabra Prudente

em substituição a titular
Cassia Marques da Rocha Hoelz

DUA/DSM/CAPS

CANDIDATOS TITULARES INDICADOS
1 Ana Maria Carvalho GS/FUNDO
2 Beatriz Rabello Gobbo - Executiva GS/DGTES
3 Ezequiel Aparecido Dos Santos DSC/DVE
4 Franciele Edilaine E. Da Silva- EXECUTIVA GS/ASSESSORIA
5 Gabriel H Primolan DUUPA/SAMU
6 Giedri Cristina B Sanchez DA/DAE
7 Kelly Cristina Regangnan DUA/DNS
8 Marcela Da Silva S. Camargo GS/DGTES
9 Márcia Araujo Dos Reis Oliveira DUA/DUR
10 Marco A. De Campos Moreira DUUPA/PSC

11 Vera Lucia De Paula Rodrigues em substituição a titular 
Patricia Iolanda Antunes DUA/DSM

12 Rossana F. Martins DUUPA
13 Sueli Alves De Lima DPAC/DCI

 Conforme previsto no Artigo 18º do Regimento da MSS, em especial nos incisos citados abaixo ficam 
cientes que:
II. Os membros TITULARES da MSS serão convocados para as reuniões, sendo estes liberados das 
atividades funcionais quando no horário de trabalho.
III. Em caso de impedimento da participação, o membro titular deverá justificar sua ausência junto à 
Secretaria Executiva oficialmente e comunicar seu suplente em tempo hábil para que o mesmo assuma 
a titularidade na reunião.
IV. Os suplentes poderão participar a qualquer tempo das reuniões com direito a voz, não tendo direito a 
banco de horas e/ou dispensa das atividades funcionais quando seu titular estiver presente nas reuniões, 
nem decisões.
ATENÇÃO : já está dísponível na intranet na área da saúde os documentos da mesa setorial (quadro com 
a relação dos substitutos titulares , cronograma das reuniões) , poderá acessar através do link www.bauru.
sp.gov.br/saude/mesa_setorial.aspx 
CONTATO : mesasetorialsaude@bauru.sp.gov.br

DR. JOSÉ EDUARDO FOGOLIN PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Presidente da MSS
Portaria 07/18

Relação das licenças liberadas de 31/08 a 13/09/2019

A Vigilância sanitária do Município de Bauru deferiu os seguintes processos de licenças de funcionamento:

No. Protocolo: 112219/2019                                                Data do Protocolo: 30/07/2019
No. CEVS: 350600301-477-000448-1-4                                       Data de Vencimento: 10/09/2020
Razão Social: DROGARIA DROGAZA LTDA
CNPJ/CPF: 00.686.288/0001-08
Endereço: ALAMEDA CONEGO ANIBAL DIFRANCIA, Nº 6-24 – PARQUE VISTA ALEGRE
CNAE: 4771-7/01 COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM 
MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS

No. Protocolo: 48605/2019                                                 Data do Protocolo: 28/03/2019
No. CEVS: 350600301-477-000925-1-7                                       Data de Vencimento: 10/09/2020
Razão Social: DROGARIA SAO PAULO S.A.
CNPJ/CPF: 61.412.110/0730-39
Endereço: AVENIDA GETULIO VARGAS Nº 6-66 – VILA GUEDES DE AZEVEDO
CNAE: 4771-7/01 COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM 
MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS

No. Protocolo: 77104/2019                                                  Data do Protocolo: 20/05/2019
No. CEVS: 350600301-477-000271-1-1                                        Data de Vencimento: 10/09/2020
Razão Social: NEUSA MARIA PAPIN MENDES - EPP
CNPJ/CPF: 00.433.583/0001-44
Endereço: RUA GUSTAVO MACIEL Nº 18-66 – JARDIM AMERICA
CNAE: 4771-7/02 COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, COM 
MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS

No. Protocolo: 113086/2019                                                 Data do Protocolo: 31/07/2019
No. CEVS: 350600301-477-000969-1-1                                        Data de Vencimento: 10/09/2020
Razão Social: SERODIO E XAVIER DROGARIA LTDA
CNPJ/CPF: 25.349.875/0001-24
Endereço: AV. JOSÉ HENRIQUE FERRAZ, Nº 10-28 – JARDIM TERRA BRANCA
CNAE: 4771-7/01 COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM 
MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS

No. Protocolo: 123138/2019                                                 Data do Protocolo: 22/08/2019
No. CEVS: 350600301-477-000691-1-6                                        Data de Vencimento: 10/09/2020
Razão Social: ADRIANO GONÇALVES BATAGLIOTTI-ME
CNPJ/CPF: 14.836.322/0001-80
Endereço: AV. DUQUE DE CAXIAS, Nº 1-28 – VILA MESQUITA
CNAE: 4771-7/01 COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM 
MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS

No. Protocolo: 164/19P                                                    Data do Protocolo: 28/08/2019
No. CEVS: 350600301-477-000206-1-3                                       Data de Vencimento: 05/07/2020
Razão Social: RAIA DROGASIL S/A
CNPJ/CPF: 61.585.865/0244-17
Endereço: AVENIDA GETULIO VARGAS Nº 8-18 – VILA MARIANA
CNAE: 4771-7/01 COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM 
MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS

No. Protocolo: 100510/2019                                                Data do Protocolo: 03/07/2019
No. CEVS: 350600301-477-000996-1-9                                        Data de Vencimento: 11/09/2020
Razão Social: VINICIUS APARECIDO LOPES GOMES
CNPJ/CPF: 33.910.467/0001-28
Endereço: RUA CARLOS MARQUES Nº 12-16 – JARDIM BELA VISTA
CNAE: 4771-7/01 COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM 
MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS

No. Protocolo: 12189/2019                                                  Data do Protocolo: 21/08/2019
No. CEVS: 350600301-477-000599-1-9                                        Data de Vencimento: 11/09/2020
Razão Social: AC GARCIA COMERCIO E MANIPULACAO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 
LTDA - ME
CNPJ/CPF: 10.632.930/0001-11
Endereço: RUA QUINZE DE NOVEMBRO Nº 13-86 – CENTRO
CNAE: 4771-7/02 COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, COM 
MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS

No. Protocolo: 65908/2019                                                  Data do Protocolo: 29/04/2019
No. CEVS: 350600301-477-000994-1-4                                        Data de Vencimento: 02/04/2020
Razão Social: DAYANE MARTINS VALERIO 37752128848
CNPJ/CPF: 21.979.382/0001-17
Endereço: AVENIDA JOSE HENRIQUE FERRAZ Nº 10-18 – JARDIM TERRA BRANCA
CNAE: 4774-1/00 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ÓTICA

No. Protocolo: 116676/2019                                                  Data do Protocolo: 09/08/2019
No. CEVS: 350600301-477-000915-1-0                                        Data de Vencimento: 11/09/2020
Razão Social: AS MZ FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - ME
CNPJ/CPF: 03.355.101/0002-54
Endereço: RUA HENRIQUE SAVI  Nº 12-15 – VILA NOVA CIDADE UNIVERSITARIA
CNAE: 4771-7/02 COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, COM 
MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS

No. Protocolo: 94415/2019                                                 Data do Protocolo: 19/06/2019
No. CEVS: 350600301-477-000557-1-9                                         Data de Vencimento: 11/09/2020
Razão Social: VINICIUS CORREA DAMACENO DROGARIA EIRELI - ME
CNPJ/CPF: 10.827.185/0001-66
Endereço: RUA NELSON BONACHELA GIMENES  Nº 1-1 A/B – N. RES. ALTO ALEGRE
CNAE: 4771-7/01 COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM 
MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS
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No. Protocolo: 123772/2019                                                 Data do Protocolo: 23/08/2019
No. CEVS: 350600301-477-000072-1-8                                        Data de Vencimento: 11/09/2020
Razão Social: BACHEGA & RESENDE DROGARIA LTDA - EPP
CNPJ/CPF: 07.702.908/0001-96
Endereço: AVENIDA MARCOS DE PAULA RAPHAEL  Nº 9-38 – N MARY DOTA
CNAE: 4771-7/01 COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM 
MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS

No. Protocolo: 77572/2018                                                  Data do Protocolo:29/11/2018
No. CEVS: 350600301-477-000941-1-0                                        Data de Vencimento:13/09/2020
Razão Social: BASTAZINE & OLIVEIRA LTDA - ME
CNPJ/CPF: 25.061.507/0001-86
Endereço: RUA TREZE DE MAIO Nº 11-06 – CENTRO
CNAE: 4771-7/02 COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, COM 
MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS

No. Protocolo: 120373/2019                                                  Data do Protocolo:16/08/2019
No. CEVS: 350600301-477-000258-1-0                                        Data de Vencimento:13/09/2020
Razão Social: FARMACIA FLOR DA TERRA LTDA - ME
CNPJ/CPF: 02.422.580/0001-30
Endereço: RUA ARAUJO LEITE Nº 27-73 LOJA 08 – JARDIM NASRALLA
CNAE: 4771-7/02 COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, COM 
MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS

No. Protocolo: 118248/2019                                                  Data do Protocolo:13/08/2019
No. CEVS: 350600301-493-000434-1-9                                        Data de Vencimento:13/09/2020
Razão Social: LOGFAR LOGISTICA LTDA
CNPJ/CPF: 05.530.576/0001-84
Endereço: RUA PADRE FRANCISCO VAN DER MAAS Nº 13-06 – VILA ENGLER
CNAE: 4930-2/02 TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS – EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS 
E MUDANÇAS INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL

No. Protocolo: 128099/2019                                                  Data do Protocolo:03/09/2019
No. CEVS: 350600301-493-000243-1-7                                        Data de Vencimento:13/09/2020
Razão Social: TRANSPORTADORA CELESTINO RODRIGUES LTDA - ME
CNPJ/CPF: 01.783.197/0001-45
Endereço: RUA JOSE PEREIRA GUEDES Nº 4-85 – PARQUE JULIO NOBREGA
CNAE: 4930-2/02 TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS – EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS 
E MUDANÇAS INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL

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

DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – SEÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E DE 
INTERESSE A SAÚDE

PUBLICAÇÃO DE: 14/09/2019 e 16/09/2019

ARQUIVAMENTO DE PROCESSO:
PROCESSO INTERESSADO
81818/2018 AIDA RAQUEL FLORES PUENTE
81820/2018 MARCELA FLORES BRAGA
38762/2019 JORGE ZOGHEIB
95823/2019 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE- HOSPITAL ESTADUAL DE BAURU
29861/2019 BOMMEDIC CLINICA E ODONTOLOGIA LTDA
51397/2018 LIFE HC BAURU SERVIÇOS DE ENFERMAGEM LTDA ME
82365/2018 PMB- NUCLEO DE SAUDE PVA
98235/2019 VALERIA LOPES DE GODOY FELICIO

99059/2019 LABORATORIO DE ANATOMIA, PATOLOGIA E CITOPATOLOGIA DE BAURU 
LTDA

61949/2019 CDI MAGNA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
5559/2019 FERNANDA CRISTINA CORREA
22195/2018 LAIS GIACOMINI GALLI
45701/2018 MAF3 ESTETICA LTDA
28164/2018 INTELAD GESTÃO DE SAUDE LTDA

DIVISÃO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - SEÇÃO DE CONTROLE DE ZOONOSES

ARQUIVAMENTO DE PROCESSO:
PROCES. INTERESSADO
120871/19 ALCIDES SILVA
20426/2019 AES TIETÊ ENERGIA S.A.
42456/2019 SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC
47979/2019 SERVIMED COMERCIAL LTDA
3908/2019 ASSOCIAÇÃO BAURUENSE DE DESPORTES AQUÁTICOS
111942/19 DEPARTAMENTO DE ESTRADA DE RODAGEM

97926/19 MARIA TEREZA GAVIOLI PINTO
123768/19 FLOR DE MARIA ZAPATA ALVORADO

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

132604/2019 MARIA BARBOSA CAROPRESO DELBEN 38832/C-1
133348/19 ADRIANA DOS SANTOS DE MOURA 6101/F-1
133564/19 SHIGUERU HILDEMAR HONNA 001884/F-1
134214/19 MOACI PAIS DE OLIVEIRA 6998/F-1
134139/19 LUCIO FERREIRA DA ROCHA JUNIOR 6131/F-1

RECUSA DE ASSINATURA  DE APLICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
133368/19 ANTONIO RICARDO SADAO SUZUKI 6947/F-1

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

PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
44763/2019 L. A. R. A. MARZOCHI EXTRAÇÃO DE ÁGUA 16785/E-1

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
108945/19 MARCOS SANCHES 6604/F-1

117519/19
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO,  DESENVOLVIMENTO E 

GESTÃO – MPDG/SUPERINTENDÊNCIA DO PATRIMÔNIO DA 
UNIÃO EM SP- SPU/SP

6622/F-1

116339/19 JOSE CICERO GOMES DA SILVA 6567/F-1
116331/19 WILSON DELASTRA DO PRADO 6601/F-1

116224/2019 APARECIDA DA CONCEIÇÃO 22769/E-1

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

PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
115975/2019 JURACI AMBROSIO BARBOSA 22761/E-1
96784/2019 KAPERBAURU COMERCIO DE PAPEIS LTDA 22717/E-1

RECURSO DEFERIDO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCES INTERESSADO DIAS N°/SÉRIE
120871/19 ALCIDES SILVA - 6031/F-1
132887/19 COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU - 6997/F-1
132894/19 COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU - 6996/F-1
132896/19 COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU - 6995/F-1
132988/19 EDEMILSON APARECIDO LEME 15 7000/F-1
123768/19 FLOR DE MARIA ZAPATA ALVORADO - 001846/F-1

RECURSO NÃO APRECIADO DE AUTO DE INFRAÇÃO POR TER SIDO PROTOCOLADO 
FORA DO PRAZO LEGAL:

PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
111952/19 CONDOMINIO RESIDENCIAL CENTREVILLE ESTORIL 38830/F-1

ERRATA:

PUBLICADO EM  D. O. M. EM 10/09/2019

ONDE SE LÊ:

ARQUIVAMENTO DE PROCESSO:
PROCES. INTERESSADO

17047/2019 SIND. CAT. PROF. TRAB. V SEG. PRIVADA / CONEXOS SIMIL AFINS DE 
BAURU

LEIA-SE:

ARQUIVAMENTO DE PROCESSO:
PROCES. INTERESSADO

17047/2019 SIND. CAT. PROFISS. EMPREG. TRAB. V SEG. PRIVADA – SINDIVIGILÂNCIA 
BAURU

EXTRATOS
CONTRATO Nº 9.366/19 - PROCESSO Nº 51.632/18 – E-Proc. n° 59.842/19 - CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU - CONTRATADA: CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE 
LTDA - EPP – OBJETO: A CONTRATADA, obriga-se nos termos de sua proposta devidamente 
anexada ao Processo Administrativo nº 51.632/18, a fornecer ao CONTRATANTE 28 (VINTE E OITO) 
ESTETOSCÓPIOS ADULTOS PREMIUM - NIGBO SIFANG E 02 (DOIS) ESTETOSCÓPIOS OBESO 
MD, melhor descritos no Anexo I do Edital SMS n° 574/18, conforme termos de sua proposta devidamente 
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anexada ao Processo Administrativo e preços abaixo consignados. - PRAZO: 12 meses – VALOR 
TOTAL: R$ 1.747,60 – PROPONENTES: 18 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO SMS Nº 
441/18 - ASSINATURA: 21/05/19.

Seção III
Editais

CONSELHOS E FUNDOS MUNICIPAIS

Pauta da 11ª Reunião - Sessão Ordinária
Conselho Municipal da Pessoa Idosa-COMUPI/ Bauru
Gestão: setembro de 2018 - setembro de 202

Data: dia 16/092019 (segunda-feira)
Horário: 14h30
Local: Casa dos Conselhos Rua Antônio Prudente, 1-148 Jardim
Estoril.
I - Expediente
- Leitura da Ata da 9ªReunião Ordinária de 19/08/2019
- Correspondências: Expedidas e Recebidas

II- Ordem do Dia: Assuntos

1. 21ª Semana Municipal da Terceira Idade
2. Entrega dos Relatórios das Visitas às Casas de Repouso
3- Desfile de 7 de setembro
4. Visitas aos Serviços/Programas de atendimento à Pessoa Idosa
5. Comemoração 20 anos do COMUPI
Criado pela Lei nº 4497, de 27 de dezembro de 1999
6. Informes do CEI/SP e CNDI

III- Palavra aos Conselheiros/Participantes

Bauru, 13 de setembro de 2019
Anna Carolina Mondillo

Presidente COMUPI

Prezados Conselheiros e Participantes
O Presidente do Conselho Municipal da Pessoa Idosa-COMUPI/Bauru, no uso de suas atribuições, convoca 
os Conselheiros (as), para Reunião Ordinária do COMUPI dia 16 de setembro de 2019 às 14h30 na 
Casa dos Conselhos, Rua Antônio Prudente, 1-148 Jardim Estoril.
Pauta em anexo
Contamos com a presença de todos (as) os conselheiros (as). Temos vários assuntos de suma 
importância.
Solicitamos ao (a) conselheiro (a) Titular que na impossibilidade de comparecimento solicite ao (a) 
Suplente que o (a) substitua.
Atenciosamente,

Anna Carolina Mondillo
Presidente do COMUPI

AVISOS

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO – Edital nº 421/19 - Chamamento Público nº 022/19 - Processo 
nº 133650/19 – Objeto: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE ORGANIZAÇÕES DA 
SOCIEDADE CIVIL - OSC INTERESSADAS EM CELEBRAR TERMOS DE COLABORAÇÃO 
QUE TENHAM POR OBJETO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E PROGRAMAS 
SOCIOASSISTENCIAIS. – Interessada: Secretaria Municipal do Bem Estar Social. Os interessados 
deverão entregar até às 16 horas do dia 16 de outubro de 2019, o envelope a que se refere o item 4.2 do I ao 
III – ENVELOPE 1 e do IV ao XXI ENVELOPE 2 deste Edital pessoalmente ou via correio. O Edital de 
Chamamento Público poderá ser adquirido junto a Secretaria Municipal do Bem Estar Social – SEBES, Sala 
2 – Divisão de Serviços Sociais - DSS, localizada à Avenida Alfredo Maia, quadra 1, s/nº, Vila Falcão – 
CEP: 17050-030 - Bauru/SP, durante o período de 17/09/2019 a 16/10/2019 das 8h as 12hs e 13hs as 17hs ou 
pelo site www.bauru.sp.gov.br – link  LICITAÇÕES, a partir da primeira publicação do presente. 
Bauru, 16/09/2019 – Talita Cristina Pereira Vicente – Diretora da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - 
Edital nº 368/19 - Processo n.º 86.449/19 - Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 324/19 Tipo: Menor 
Preço Por Lote - pelo Sistema de Registro de Preços Objeto: Aquisição de Diversos Materiais de 
Papelaria, devidamente descrito no Anexo I do edital – Interessada: Secretaria Municipal da Educação 
- RECEBIMENTO DA PROPOSTA ELETRONICA: Até o dia 01 de Outubro de 2.019, até às 09h00. 
ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: dia 01 de Outubro de 2.019, às 09h00. Informações na Div. 
de Compras e Licitações, Rua Raposo Tavares 8-38, Vl. Sto. Antonio, Bauru/SP, no horário das 08h às 
12h e das 13h às 17h e fones (14) 3214-3307/3214-4744. O Edital está disponível através de download 
gratuito no site www.bauru.sp.gov.br, e poderá ser acessado também através do site www.bec.sp.gov.br, 
OC: 820900801002019OC00316, onde se realizará a sessão de pregão eletrônico. Bauru, 16/09/19 –  
Luciano Martins dos Santos Junior – Diretor da Divisão de Compras e Licitações–SME.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU -  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 62.657/2019 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 349/2019 – EXCLUSIVA PARA ME 

E EPP – por meio da INTERNET – Tipo Menor Preço por item – Objeto: aquisição anual estimada de 
07 (sete) mesas ginecológicas, 11 (onze) balanças eletrônicas, pediátricas, 19 (dezenove) focos clínicos, 
53 (cinquenta e três) suportes de braço e 16 (dezesseis) antropômetros para o Município. A Data do 
Recebimento das Propostas será até dia 30/09/2019 às 9 h - A abertura da Sessão dar-se-á no dia 30/09/2019 
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 http://www.bauru.sp.gov.br/administracao/licitacoes/ ou www.
bec.sp.gov.br, OC 20900801002019OC00346, onde se realizará a sessão de pregão eletrônico, com os 
licitantes devidamente credenciados.
Divisão de Compras, 16/09/2019 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Fernando César Leandro – Diretor Substituto da Divisão Compras e Licitações - S.M.S.

NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO / HOMOLOGAÇÃO - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE BAURU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 5.897/2019 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 305/2019 - LICITAÇÃO EXCLUSIVA 
PARA ME E EPP - por meio da INTERNET – Tipo Menor Preço por Lote - Objeto: contratação de 
empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva (com fornecimento 
de peças) em refrigeradores especiais e comuns, para armazenamento de imunobiológicos e insumos de 
alto custo sensível a altas temperaturas (vacinas, testes rápidos, material odontológico e medicamentos) 
pertencentes à Secretaria Municipal de Saúde de Bauru. Aberto no dia: 09/09/2019 às 14h e 30min. 
Notificamos aos interessados no Processo licitatório epigrafado, que o julgamento e a classificação havidos, 
foram adjudicados pelo pregoeiro em 16/09/2019 e devidamente homologado pelo Sr. Secretário 
Municipal de Saúde em 16/09/2019, à empresa abaixo:
REFRIGERAÇÃO HUMBERTO E MARTINS LTDA – ME
Item 01 – Serviço de manutenção preventiva em refrigeradores INDREL; à R$ 82,00 por equipamento, 
totalizando R$ 10.004,00;
Item 02 – Serviço de manutenção Corretiva em refrigeradores INDREL; à R$ 126,00 por equipamento, 
totalizando R$ 7.686,00;
Item 03 – Serviço de manutenção preventiva em refrigeradores FANEM; à R$ 82,00 por equipamento, 
totalizando R$ 3.280,00;
Item 04 – Serviço de manutenção Corretiva em refrigeradores FANEM; à R$ 127,50 por equipamento, 
totalizando R$ 2.550,00;
Item 05 – Serviço de manutenção preventiva em refrigeradores Consul, Electrolux, Philco, DAKO e 
Springer; à R$ 48,00 por equipamento, totalizando R$ 4.320,00;
Item 06 – Serviço de manutenção Corretiva em refrigeradores Consul, Electrolux, Philco, DAKO e 
Springer; à R$ 48,00 por equipamento, totalizando R$ 2.160,00;
Item 07 – 50% DO VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS - Estima-se para a substituição de peças e/ou 
acessórios, durante o prazo de 12 meses de vigência; até R$ 15.000,00.
Total da empresa de R$ 45.000,00.
Bauru, 16/09/2019 - compras_saude@bauru.sp.gov.br
Fernando César Leandro – Diretor Substituto da Divisão Compras e Licitações - S.M.S.

Seção IV
Autarquias e Empresa

Pública
DAE

Departamento de Água e Esgoto
Eliseu Areco Neto

Presidente

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

Contrato n.º 078/2019-DAE
Processo Administrativo n.º 7728/2018 e 7404/2018(apenso)-DAE
Pregão Eletrônico n.º 076/2019-DAE
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru
Contratada: Comercial Vic-Mafer Ltda. - EPP 
Objeto: Aquisição de Plate Count Agar (PCA) e contador de colônias manual, conforme disposto na Cláusula 
Primeira do Contrato.
Assinatura: 03/09/2019
Valor do Contrato: R$2.375,40 (dois mil, trezentos e setenta e cinco reais e quarenta centavos).
Vigência do Contrato: 12 (doze) meses.
As despesas decorrentes deste Contrato serão suportadas pela Ficha Orçamentária n.º 56 – 3.3.90.30.11 – 
17.512.0026, Nota de Empenho Ordinário n.º 1934, de 03 de setembro de 2019, no valor de R$2.375,40 
(dois mil, trezentos e setenta e cinco reais e quarenta centavos).

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.
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Processo Administrativo nº 4829/2019 - DAE
Pregão Eletrônico nº 142/2019 - DAE
Objeto: Aquisição de uniformes, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital.
Data de recebimento das propostas: até 30/09/2019, às 08:30 horas.
Abertura da Sessão: 30/09/2019, às 08:30 horas.
Início da Disputa de Preços: 30/09/2019, às 09:00 horas.
Pregoeiro Titular: Gustavo Turini
Pregoeiro Substituto: Dhyego Palácios Bonifácio

Processo Administrativo nº 7577/2018 - DAE
Pregão Eletrônico pelo Sistema de Registro de Preços nº 143/2019 - DAE
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de óleos lubrificantes, graxa, fluido de freio, 
ureia, aditivo automotivo, detergentes e estopa, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital.
Data de recebimento das propostas: até 01/10/2019, às 08:30 horas.
Abertura da Sessão: 01/10/2019, às 08:30 horas.
Início da Disputa de Preços: 01/10/2019, às 09:00 horas.
Pregoeiro Titular: Renan Sampaio Oliveira
Pregoeiro Substituto: Luiz Claudio Ferreira de Oliveira

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

DISPONIBILIZAMOS ABAIXO:

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 011/2019

Processo Administrativo nº 6.519/2018 – DAE
Pregão Eletrônico pelo Sistema de Registro de Preços nº 007/2019 - DAE
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de hidróxido de sódio, para tratamento de água, 
conforme especificações contidas no Anexo I do Edital.
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru
Compromissária:  OCC Química Ltda.
Lote nº 01 - Item nº 01:

Item Quant. Unid. Descrição Valor Unitário 
em R$

01 120 Tonelada

Hidróxido de Sódio em solução aquosa, concentração mínima 
de 49%, densidade 1,51 +/- 0,02 isento de impurezas, inodoro, 

translúcido.
Marca: Unipar Carbocloro

R$ 1.980,00

Vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses
Assinatura: 18/03/2019

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 063/2018

Processo Administrativo nº 852/2018 - DAE
Pregão Presencial pelo Sistema de Registro de Preços nº 113/2018 - DAE
Objeto Registro de Preços para eventual aquisição de protetor/bloqueador solar fps 60 uva/uvb, 
conforme especificações contidas no Anexo I do Edital.
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru
Compromissária: Dalson Comércio de Equipamentos de Segurança e Ferramentas Eireli ME
Lote nº 01 - Item nº 01:

Item Quant. Unid. Descrição
Valor 
Unitário em 
R$

01 60 Unidade

Protetor/Bloqueador Solar FPS 60 UVA/UVB, bombona em 
polietileno opaco com tampa rosca e bico dosador, com capacidade 

de 2.000 ml, com alça e as seguintes características:
Loção emulsionada, de coloração natural, não gordurosa (oil free) 

e não comedogênica.
Filtro Químico: deverá oferecer proteção contra os raios 

ultravioletas tipo UVA/UVB.
Filtro Físico: deverá conter dióxido de titânio, micronizado ou 
em suspensão, de modo a não esbranquiçar a pele quando da 

aplicação.
Formulação não oclusiva, hidratante e emoliente com PH 

fisiológico e água resistente com ação protetora de no mínimo 4 
horas.

Embalagem deverá apresentar informações como:
Lote, nome do fabricante, responsável técnico

Apresentar Certificado de Registro junto à ANVISA.
O produto deverá ser dermatologicamente testado e apresentar 

laudos de laboratório credenciado pela ANVISA.
O produto deverá apresentar laudos de comprovação de proteção 

contra radiação UVA de acordo com a metodologia aceita e 
aprovada pela ANVISA e realizados em laboratório credenciado.

Marca: Sunday ANVISA nº 25351.176671/2015-08

R$ 174,00

Vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses
Assinatura: 18/10/2018

CONCURSO PÚBLICO 2019
ENCANADOR

CRITÉRIOS PROVA PRÁTICA – 2º ETAPA
REALIZADA EM 15/09/2019

A Prova se destina aferir no candidato as habilidades, competências e aptidão para a execução das funções 
do cargo de ENCANADOR, seguindo os critérios e necessidades operacionais do DAE.

A prova prática foi realizada em 03 etapas:
a) Etapa 1 - Identificação de materiais, equipamentos de segurança e ferramentas: O candidato deverá 
identificar os objetos expostos e a cada item identificado corretamente receberá 01 (um) ponto, totalizando 
até 10 pontos.

b) Etapa 2 – Simulação de execução de ramal domiciliar: Simular a execução de um ramal domiciliar 
de água. A pontuação desta etapa corresponde a 15 pontos.
c) Etapa 3 – Abertura de valeta: Abrir uma valeta nas medidas solicitadas. A pontuação desta etapa 
corresponde a 35 pontos.
O tempo total de prova foi de 25 minutos, sendo: 
- Etapa 1: 05 minutos. 
- Etapa 2: 10 minutos. 
- Etapa 3: 10 minutos.

A prova prática será avaliada na escala de 0 a 60 pontos. Será considerado habilitado o candidato que 
obtiver nota igual ou superior a 30 pontos.

1ª ETAPA: IDENTIFICAÇÃO MATERIAIS, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E 
FERRAMENTAS

Consiste na identificação de 10 objetos utilizados no serviço, descritos a seguir:
Gabarito 
Turma 1

Gabarito 
Turma 2

Gabarito 
Turma 3

ABRAÇADEIRA DE FERRO (COLAR DE 
TOMADA) 2” x 3/4”  (50 x 20) mm 10 3 9

LUVA DE CORRER EM PVC DE 50 MM (2”) 2 9 3
DERIVAÇÃO DE METAL ¾ ( FERRULE ) 6 8 5

JUNTA GIBAULT FF/PVC DE 2” 5 6 10
UNIÃO PEAD DE 3/4” 1 7 4

LUVA DE RASPA 7 10 8
PROTETOR AURICULAR 3 5 2
TESOURA CORTA TUBOS 9 2 1
ESCAREADOR DE PEAD 4 1 7

EXTRANGULADOR DE PEAD 8 4 6

2ª ETAPA: SIMULAÇÃO DE EXECUÇÃO DE UM RAMAL DOMICILIAR

Simular a execução de um ramal domiciliar de água de 25 mm (1”) em uma rede de 50 mm.
Obterá a pontuação o candidato que executar a simulação corretamente dentro do tempo estipulado.

3ª ETAPA: ABERTURA DE VALETA

Abrir valeta medindo 1,00 m de comprimento x 0,50 cm de largura x 0,50 cm de profundidade, com 
utilização de pá e picareta.
Obterá a pontuação o candidato que concluir a valeta com as medidas corretas dentro do tempo estipulado.

O candidato poderá solicitar cópia de seu Caderno de Prova no dia 18 (dezoito) e 19 (dezenove) de setembro 
de 2019, das 8h às 17h, mediante solicitação escrita e protocolada na Seção de Expediente, Protocolo e 
Arquivo, Rua Padre João, nº 11-25, Vila Santa Tereza, Bauru/SP.

Bauru, 17 de setembro de 2019.
A Comissão

CONCURSO PÚBLICO 2019
DESENHISTA TÉCNICO PROJETISTA

FISCAIS PROVA PRÁTICA

A Comissão do Concurso Público para o cargo efetivo de DESENHISTA TÉCNICO PROJETISTA, Edital 
nº 02/2019-DAE, divulga a relação dos servidores que irão atuar como FISCAIS na realização da 2ª Etapa 
– Prova Prática do referido certame, no dia 18/09/2019, foram nomeados através da Portaria nº 412/2019: 

NOME MATRÍCULA
ANA AUGUSTA SIQUEIRA MATIAZZO 101631
ELTON RAFAEL ALVES DE OLIVEIRA 103028

FELIPE NORTHON DOS SANTOS CORTEZ 102966
GILVANI ALVES DE OLIVEIRA 103163

MARCIA REGINA HERRERO NUNES 100361
ROCHELE CRISTINA PRUDENTE TRAGANTE 100996

Bauru, 13 de setembro de 2019.
A Comissão

CONCURSO PÚBLICO 2019
ANALISTA DE SISTEMAS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A PROVA OBJETIVA
1. A Comissão de Concurso Público do Departamento de Água e Esgoto de Bauru CONVOCA OS 
CANDIDATOS ABAIXO RELACIONADOS, inscritos no Concurso Público de ANALISTA DE 
SISTEMAS, para a realização da PROVA OBJETIVA, nos termos do Edital 04/2019, no seguinte local 
e horário:
DATA: 06 DE OUTUBRO DE 2019 (domingo).
LOCAL: FACULDADE DE TECNOLOGIA DE BAURU - FATEC (Rua Manoel Bento Cruz, nº 3-30, 
Centro, Bauru/SP). 
1.1. A prova terá início a partir das 09 horas, após os devidos esclarecimentos sobre sua aplicação, com 
duração máxima de 03 (três) horas.
1.2. OS PORTÕES SERÃO ABERTOS ÀS 8h10min E FECHADOS impreterivelmente às 8h50min, 
não sendo permitida, em hipótese alguma, a entrada de candidatos no local da realização de prova após 
este horário.
2. O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova com antecedência mínima de 30 
(trinta) minutos do horário previsto para seu início, observado o horário oficial de Brasília/DF, munido de:
a) caneta esferográfica de material transparente azul ou preta.
b) Por medida de segurança, recomendamos que o candidato leve no dia da prova o comprovante de 
inscrição.
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2.1. Somente será admitido à sala ou local de provas o candidato que estiver portando documento de 
identidade original que bem o identifique, como: 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.
2.1.1. Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, CPF, títulos eleitorais, 
carteira nacional de habilitação sem foto, carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade.
2.1.2. Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir, com clareza, a identificação 
do candidato.
2.1.3. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das provas, documento 
de identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá apresentar documento que ateste o 
registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, 30 (trinta) dias, sendo então submetido 
à identificação especial, compreendendo coleta de dados, de assinaturas e de impressão digital em 
formulário próprio.
2.1.4. A identificação especial será exigida, também, do candidato cujo documento de identificação 
gere dúvidas quanto à fisionomia, à assinatura, à condição de conservação do documento e/ou à própria 
identificação.
3. Demais normas e condições estão estabelecidas no edital de abertura do presente Concurso Público, 
sobre as quais o candidato não poderá alegar qualquer espécie de desconhecimento.

1º ANDAR - SALA 111
INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO CPF

9186927 ADEMIR DOS SANTOS MARCIANO JUNIOR 401.966.618-03
9186685 ALAN FABRICIO CAPELINO PEREIRA 367.938.438-69
9187150 ALAN OLIVEIRA FRIGÉRIO 377.477.718-78
9187430 ALESSANDRO DE MARCOS CATTUZZO 212.733.478-70
9187389 ALESSANDRO SILVA RODRIGUES 341.518.768-39
9186795 ALLEX NAOYUKI KAWAKAMI MAKITA 441.780.668-38
9187297 ANDERSON DE ARAUJO BLASQUE 383.878.738-29
9186458 ANDRÉ BERTONHA MARTINS 358.295.648-23
9186907 ANDRÉ LUIS CUPINI 220.615.288-64
9186101 ANDRÉIA DE BARROS CARPI 396.197.388-10
9187012 ARTHUR PRINCY BARBOSA RODRIGUES DE FREITAS 347.977.908-57
9187294 AYLON MASAHIRO MURAMATSU 429.110.098-19
9186546 BRUNO BUENO DE CAMARGO 406.016.938-25
9186862 BRUNO DA CUNHA FELIPE 348.887.468-00
9187199 BRUNO DE ALCÂNTARA CORRAL 444.751.158-41
9187307 BRUNO PASQUARELLI MACEDO 366.707.678-97
9187427 CARLOS ROBERTO CORRÊA JÚNIOR 323.537.358-60
9187376 CAUE VICTOR LEITE DE ARAUJO 335.226.588-76
9186119 CELSO DE OLIVEIRA LISBOA 220.659.488-92
9186267 CÉSAR AUGUSTO GIMENES 229.232.518-73
9187296 CHRISTIAN SANTOS MARTORANO 388.181.808-19
9187266 CLAUDIO CESAR MARONO 137.252.278-61
9186591 DANIEL RISSATO CRUZ 371.224.098-80
9186158 DANILO DA SILVA GALVÃO 380.821.138-55
9187229 DHYEGO PALÁCIOS BONIFÁCIO 327.188.478-16
9187204 DIEGO AUGUSTO GÓES FRANÇA 331.025.448-86
9186732 DIEGO ORTEGA PEREIRA 353.142.748-25
9187138 DIONE FERNANDO ROJAS VIDOTO 093.738.279-52
9187175 EDER MACARIO THEODORO 222.794.358-02
9187374 EDVALDO FERNANDES SANTANA 269.615.448-19
9186939 ELCIO MANOEL DE SOUZA JUNIOR 390.956.468-23
9187026 ELIVERTON CANTO PEREIRA 304.216.358-00
9186709 ERIKA ARIAS BARRADO 347.699.388-45
9186163 FABIANA DE OLIVEIRA SOUZA 397.277.018-92
9186411 FELIPE AUGUSTO PRANDINI 356.038.248-32
9186619 FERNANDA GAZZOLLI VELLA 413.883.548-29
9187049 FERNANDO HENRIQUE DE SOUZA 301.742.258-57
9187073 FERNANDO RODRIGO GOMES FIGUEIRA 213.828.348-88
9186055 FILLIPE ALFREDO NEVES 393.727.788-93
9186815 GABRIEL BARRETO DA SILVA 479.427.538-24

1º ANDAR - SALA 112
INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO CPF

9187219 GABRIEL CISNEIRO LOPES 385.186.618-54
9187059 GABRIEL DE LUCCAS RUIZ 425.486.908-81
9186334 GABRIEL GONÇALVES MONTANHER 430.333.798-69
9186552 GERSON SAMPAIO TARTAGLIONE FILHO 221.325.078-21
9187218 GUILHERME AUGUSTO ASTOLFI SILVESTRE 403.283.278-16
9186540 GUILHERME CARDOSO FUENTES 321.786.458-10
9187319 GUILHERME GOULART GOMES 369.704.838-43
9186786 GUILHERME JOSÉ PESSATO 460.979.818-21
9186390 GUSTAVO ÂNGELO PIZA 403.448.548-50
9187068 GUSTAVO DEL MATTO DA SILVA 418.816.388-71
9186104 GUSTAVO NERI BENTO 403.663.648-04

9186715 GUSTAVO TELLES NUNES MAGALHAES 221.828.828-12
9186601 HETHINI RIBEIRO 413.388.598-89
9187205 ISADORA JUSTINY CAMPOS DA SILVA 360.377.318-70
9187385 JOAO CARLOS DE SOUZA 325.147.308-56
9186094 JOAQUIM ALEXANDRE NEGREIROS VIEIRA PINTO 216.891.708-67
9187069 JORGE HENRIQUE YUITI SEKI 359.618.078-35
9187255 JOSE IVAN LLOPES 741.178.583-00
9186120 JOSE WEVERTON DO NASCIMENTO PIRES 395.664.498-01
9186107 JULIANA CARVALHO MUCHERONI 431.321.078-40
9186489 JULIANA DA COSTA FEITOSA 408.892.698-66
9187084 JULIANA FERNANDA PAIXÃO BARRETO 312.253.438-01
9187380 LARISSA VASQUEZ 432.607.298-95
9186414 LEANDRO FEITOZA 379.997.748-12
9187306 LEANDRO PASQUARELLI MACEDO 394.624.308-88
9187200 LEANDRO PERES GONÇALVES 387.794.688-70
9187335 LEONARDO YOSHIHARU MIYAZAWA 441.961.958-90
9187268 LUIZ EDUARDO MERLI DE OLIVEIRA 141.309.058-30
9186586 MARCELO GUEDES CORRÊA 200.149.768-70
9187321 MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS 223.764.208-73
9186698 MÁRCIO DE JESUS ALMEIDA JÚNIOR 437.561.978-32
9186931 MARCIO YUZO TAKENAKA 220.085.348-39
9186940 MARCOS PAULO MORAES 128.693.607-11
9187036 MARIANA ALCARRIA DE OLIVEIRA 408.402.378-71
9187207 MARIANA XAVIER MOREIRA 426.710.628-26
9187387 MÁRIO CESAR DE ABREU 275.257.178-00
9187211 MATEUS GOMES CABANA 429.211.378-52
9186975 MATEUS LEONEL SOUTO ALONSO 373.464.218-33
9186553 MATHEUS MARIANO DA SILVA 402.867.108-62
9186903 MAURICIO DA SILVA JUNIOR 371.207.838-23

1º ANDAR - SALA 113
INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO CPF

9186720 MAX WELLINGTON FISCHER 363.049.968-61
9187139 MILTON FELIX DELMONT ZACCA 213.343.688-05
9186200 MURILO CESAR VERGANI 327.945.448-45
9186068 MURILO LUIZETTO GONÇALVES DE AGUIAR 405.404.918-45
9187378 NARA BARROS DA CRUZ SILVA 433.869.638-97
9187017 PATRICIA DE SOUZA RAMOS 451.721.268-80
9186106 PAULO GUSTAVO STANIZE MARTINS DOS REIS 402.846.958-90
9186970 PAULO HENRIQUE MARTIN SAETA 401.162.388-10
9186435 PAULO VINICIUS FERREIRA 380.672.158-04
9186422 PEDRO DOS SANTOS PINHO 437.452.488-64
9186052 PEDRO HENRIQUE DALMEIDA GIBERTI RISSATO 340.331.438-31
9187163 RAFAEL DIEGO MENDES DE LIMA 360.673.298-83
9187075 RAFAEL DOMINGOS XAVIER FELIPE 367.484.688-84
9187014 RAFAEL LUIS BRAZ 437.268.848-23
9186536 RAPHAEL GRUNDMANN DELLA IGLEZIA 360.897.918-22
9186125 RENAN BERNARDO DE OLIVEIRA 390.295.948-70
9187133 RENAN CALDEIRA MENECHELLI 362.901.788-65
9186771 RENATO ALBERTO SANTOS AGUIAR DA SILVA 032.339.731-01
9186427 RODOLFO AGUSTINE 153.827.208-35
9187348 RODRIGO MICADEI MARZO 389.856.558-09
9186379 ROGER DIAS BARBOSA 246.182.448-79
9186930 RONALD GANDIS DE ARAUJO 357.084.538-93
9187435 SAMIR JORGE DUARTE DAVID FILHO 310.833.308-96
9187089 SANDRO ROCHA POLI 288.523.398-25
9187283 SIMONE DE OLIVEIRA RODRIGUES 216.014.598-07
9187003 TADEU LANÇA ARAUJO 328.164.758-83
9187267 THAINARA LUIZA DE OLIVEIRA NOGUEIRA 400.793.758-39
9187234 THAYLAN VINICIUS DA SILVA MONTALVÃO 379.839.748-17
9187197 THIAGO DA SILVA PINTO 379.629.478-29
9186917 TIAGO CANDIDO GUIRADO 310.532.948-08
9187388 VANESSA SELLIS DA SILVA 300.707.728-19
9186498 VANIA DA COSTA BARBOSA 322.668.288-19
9187095 VICTOR GRAVA LEAL 441.602.878-40
9187273 VINICIUS GARCIA FERNANDES 328.257.108-90
9186237 VINICIUS PAULITSCH HEULE DE SOUSA 403.880.848-39
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9186920 VITOR BOTTINO COTAIT 383.887.868-06
9186938 VITOR RODRIGUES TANAMACHI 376.765.678-74
9186415 VIVIANE CRISTINA RUIZ 178.609.828-89
9187262 WELDER AUGUSTO 423.745.958-62

Bauru, 05 de setembro de 2019.
A Comissão de Concurso

SERVIÇO DE RECEITA

DEFERIDOS:
Processo Interessado(s) Assunto

6912/2019 Katia Alexandra Morelli Solicitação de transferência de débito
6970/2019 Angela Maria Francisca de Oliveira Aguardo Alteração Cadastral
7109/2019 Milton Francisco de Jesus Baixa de pagamento da ref. 05/2019

INDEFERIDOS:
Processo Interessado(s) Assunto

5953/2016 Wagner Samuel Inocêncio Recurso – auto de infração
1222/2017 Bruniele Aparecida Camargo de Abreu Recurso – auto de infração
2908/2018 Aparecida Fernandes Análise de Vazamento

PARCIALMENTE DEFERIDOS:
Processo Interessado(s) Assunto

7113/2019 Luiz Daniel Bonfim Solicitação de transferência de débito

NOTIFICAÇÃO DE DEBITOS
Em atendimento à Resolução DAE nº 21/2009 – artigo 3º, NOTIFICAMOS os responsáveis pelos imóveis 
abaixo relacionados, DA EXISTÊNCIA DE DÉBITO e para comparecerem no POUPA TEMPO, Posto de 
Atendimento - DAE, sito Avenida Nações Unidas, nº 04-44, esquina com a Rua Inconfidência, no prazo 
de 30 (trinta) dias, a partir da publicação desta, a fim de promoverem a regularização de DÉBITO, sob o 
Processo Administrativo e Códigos indicados. O não comparecimento implicará na Inscrição do Débito em 
Dívida Ativa e Execução Fiscal:

Inscrição Processo Ano
4.944.761-27 2718 2017
5.217.009-52 6912 2019
3.658.800-41 7113 2019

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

Processo Interessado(s) Documento a ser apresentado

2277/2019 Miriam da Silva 
Correia

I - Declaração descrevendo a ocorrência do vazamento interno não 
aparente, bem como as providências adotadas para a correção do 

problema; II – Nota fiscal ou recibo com identificação do prestador 
do serviço (CPF ou CNPJ), acompanhado de relatório descrevendo o 

serviço executado, com a indicação dos materiais utilizados; III – Laudo 
fotográfico que demonstre o reparo do vazamento;

2460/2019 Carlos Alberto 
Castro Gomez

I - Declaração descrevendo a ocorrência do vazamento interno não 
aparente, bem como as providências adotadas para a correção do 

problema; II – Nota fiscal ou recibo com identificação do prestador 
do serviço (CPF ou CNPJ), acompanhado de relatório descrevendo o 

serviço executado, com a indicação dos materiais utilizados; III – Laudo 
fotográfico que demonstre o reparo do vazamento;

2766/2019 Celia Maria dos 
Santos

I - Declaração descrevendo a ocorrência do vazamento interno não 
aparente, bem como as providências adotadas para a correção do 

problema; II – Nota fiscal ou recibo com identificação do prestador 
do serviço (CPF ou CNPJ), acompanhado de relatório descrevendo o 

serviço executado, com a indicação dos materiais utilizados; III – Laudo 
fotográfico que demonstre o reparo do vazamento;

2987/2019 Luiz Wanderley 
Martins

I - Declaração descrevendo a ocorrência do vazamento interno não 
aparente, bem como as providências adotadas para a correção do 

problema; II – Nota fiscal ou recibo com identificação do prestador 
do serviço (CPF ou CNPJ), acompanhado de relatório descrevendo o 

serviço executado, com a indicação dos materiais utilizados; III – Laudo 
fotográfico que demonstre o reparo do vazamento;

EMDURB - Empresa Municipal de 
Desenvolvimento Urbano e Rural

Elizeu Eclair Teixeira Borges
Presidente

TERMO DE EXUMAÇÃO E TRANSLADO P/ OSSUÁRIO MUNICIPAL
Conforme regulamento dos cemitérios municipais de 15/04/2016 Decreto 13.063

Artigo 21, § 1º, registramos as seguintes EXUMAÇÕES que poderão ser realizadas
referente aos nomes abaixo, sepultados no Cemitério: REDENTOR

N.º NOME DO SEPULTADO Data de Sepultamento Placa
01 CLAUDEMIR JOSE NASCIMENTO 27/06/16 35793
02 SATURNO GOMES DA COSTA 28/06/16 35799
03 MARIA AP. SILVA LOPES 29/06/16 35800
04 BENEDITO JOSE TIMOTEO 30/06/16 35804
05 OSVALDO SCOPULLCINI 01/07/16 35806
06 RAQUEL DE SOUZA 04/07/16 35812
07 EGIDIO GREGORIO DE OLIVEIRA 06/07/16 35816
08 JACI PEREIRA DE ANDRADE 08/07/16 35820
09 AMADEU FERREIRA SOARES 12/07/16 35829
10 DEVANETI TIAGO FID. SANTOS 2/07/16 35831
11 ANDERSON DA SILVA 12/07/16 35832
12 NILSON CARLOS PIRES 14/07/16 35835
13 RODRIGO MARQUES 18/07/16 35840
14 ROSANGELA LOPES DE SOUZA 22/07/16 35848
15 JOSE HONORIO DOS SANTOS 24/07/16 35852
16 LUCIANA BERTOLAI DE SIQUEIRA 26/07/16 35855
17 SEBASTIAO NICOL. ALVARENGA 27/07/16 35856

Portanto, Solicitamos aos familiares tomarem providências, quanto ao translado do falecido em 
questão, onde não o fazendo no prazo de 30 (trinta) dias a contar desta publicação, o poder público 
dará prosseguimento no informado acima.

Daniel Chan Escobar
Diretor de Manutenção e Modais

Bauru 08/08/2019

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL - SISTEMA REGISTRO DE 
PREÇOS Nº 043/2019 - PROCESSO Nº 5680/2019
A Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru – EMDURB torna público e para 
conhecimento dos interessados que fará licitação, referente o processo em epígrafe, a abertura da sessão 
em 01/10/2019 às 09 hs, na Praça João Paulo II s/nº, Jd. Santana – Bauru – SP, sala de Reuniões da 
EMDURB, para eventual  AQUISIÇÃO DE TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA, SOLVENTE 
E MICROESFERA DE VIDRO, que encontra-se detalhadamente descritos e especificados no ANEXO 
I do Edital.
O edital está disponível no site: www.emdurb.com.br, licitações e na EMDURB, Praça João Paulo II s/nº, 
Jd. Santana – Bauru – SP, piso superior, setor de compras das 8h às 12h e das 13h às 17 h, informações sobre 
o edital no e-mail: martasouza@emdurb.com.br, ou pelo Fone (0xx14) 3233-9040.
Bauru, 17 de setembro de 2019.
Comissão de Licitação.

RATIFICAÇÃO DO CREDENCIAMENTO
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº003/2014
PROCESSO Nº 220/2014
Consignante:  EMDURB – Consignatária: PORTO SEGURO – SEGURO SAÚDE S.A
Objeto: CHAMAMENTO PÚBLICO, tem por objeto o CREDENCIAMENTO de operadora de assistência 
odontológica, devidamente autorizadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, objetivando 
a prestação de serviços de assistência odontologia, aos funcionários da EMDURB, ativos, inativos, seus 
dependentes legais e pensionistas, com cobertura mínima no município de Bauru - SP, contemplando 
atendimentos disciplinados pela Lei Federal nº 9.656, 03 de junho de 1998, pela Resolução nº 211, de 
11 de janeiro de 2010 (alterada pelas Resoluções nº 261, de 28 de julho de 2011 e nº 262, de 1 de agosto 
de 2011), pela Resolução nº 195, de 14/07/09, alterada pelas Resoluções nº 196, de 14/07/09 e nº 200, 
de 13/08/09, todas da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, bem como pelas orientações e 
especificações técnicas constantes no edital, para atendimento a funcionários da EMDURB, por adesão e 
regime contributivo, conforme condições estabelecidas no edital.
Assinatura: 16/09/2019
Bauru, 17 de setembro de 2019.
Presidente da EMDURB.

NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Pregão Presencial Sistema Registro de Preços nº 044/2019 – Processo nº 1972/2019
Notificamos aos interessados no processo em epígrafe que o julgamento e a classificação havidos, foram 
devidamente adjudicados e homologados pelo Presidente da EMDURB à empresa DALSON COMERCIO 
DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E FERRAMENTAS EIRELI-ME, para os itens 01, 02 e 03.
Objeto: Eventual aquisição de equipamentos de proteção individual – EPI (capacete conjugado, cinto de 
segurança e respirador semi-facial), conforme abaixo:

Item Quant. Unid. Descrição Valor 
Unitário Marca Valor 

Total
01 080 Tamanho 

único Capacete Conjugado R$ 120,00 Plastcor- CA 
31.469/15.019/7166

R$ 
9.600,00

02 006 Tamanho 
único

Cinto de segurança para 
eletricista com talabarte R$ 690 Steelflex-CA 41660 R$ 

4.140,00
03 080 Tamanho 

único Respirador semi-facial – R$ 59,00 Airsafety- CA 12.973 R$ 
4.720,00

Quantidades estimadas para 12 (doze) meses.
Condições de Pagamento: 30 dias da emissão da Nota Fiscal.
Bauru, 17 de setembro de 2019.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DA NOTIFICAÇÃO REF. A ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 071/18, Processos nº 5859/19 
- Pregão Reg. de Preços nº 004/18.
Contratante: EMDURB – Compromissária: CARMEN LUCIA REQUENA – ME
Consta no processo licitatório em epígrafe que V.Sa., comprometeu-se a entregar, quando solicitado pela 
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EMDURB, os itens descritos na Ata de Registro de Preços supracitada, em até 10 (dez) dias úteis, a contar 
do recebimento das Autorizações de Compras nº 058391 e 058392 que se deu em 02/05/2019. O prazo 
para entrega dos objetos constantes das AC’s nº 058391 e 058392, se findou em 16/05/2019, não havendo 
entrega dos mesmos, caracterizando atraso e descumprimento das cláusulas contratuais. V.Sa., foi notificada 
a apresentar defesa e recurso (respectivamente), mas ambos os prazos transcorreram sem manifestação. 
Diante do exposto, NOTIFICAMOS V.Sa., que pelo atraso no atendimento do solicitado pela EMDURB, 
as AC’s em epígrafes serão canceladas e que será MANTIDA a penalidade de ADVERTÊNCIA, conforme 
previsto na letra “b” da Cláusula 16.3 “DAS SANÇÕES”, do Edital de Licitação – Pregão Presencial – 
Sistema de Registro de Preços nº 004/2018.
Assinatura: 13/09/2019
Bauru, 17 de setembro de 2019.
Presidente da EMDURB.

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

Gilson Gimenes Campos
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.

Atendimento Presencial e Telefônico da Divisão Previdenciária

- Seção de Aposentadoria e Pensões e Seção de Benefícios - Atendimento presencial:

Segunda, Quarta e Sexta-Feira:
Período da Manhã das 8h Às 12h.

Terça e Quinta-Feira:
Período da Tarde das 13h Às 16h30min.

- Seção de Aposentadoria e Pensões e Seção de Benefícios - Atendimento telefônico:
Segunda à Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h.

- Seção de Perícia Médica e Serviço Social:
Segunda à Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h.

www.funprevbauru.sp.gov.br

TELEFONE
(14) 3009-5500

EMAILS

Presidência
-gilsoncampos@funprevbauru.sp.gov.br

Controladoria Interna
-tamiriscardoso@funprevbauru.sp.gov.br

Procuradoria
-eduardorala@funprevbauru.sp.gov.br

Divisão Administrativa
-louisecandido@funprevbauru.sp.gov.br

Divisão Previdenciária
-robertamoraes@funprevbauru.sp.gov.br

Divisão Financeira
-diogopereira@funprevbauru.sp.gov.br

OUVIDORIA
-ouvidoria@funprevbauru.sp.gov.br – Canal condutor de opiniões, reclamações e denúncias, garantindo o 
princípio da ética, da eficiência e da transparência.!!!

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

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

COMUNICADOS
A FUNPREV a partir do mês de julho de 2016 suspenderá a impressão de holerites, devido à baixa procura, 
continuará fornecendo o holerite de forma eletrônica pelo site, e, disponibilizará um computador com 
impressora na recepção para impressão do mesmo.

A Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru comunica que a partir 
de 19 de março de 2018 o horário de atendimento ao público, presencial, na Divisão Previdenciária (Seção 
de Aposentadorias e Pensões e na Seção de Benefícios) se dará da seguinte forma:

SEGUNDA, QUARTA E SEXTA-FEIRA:
PERÍODO DA MANHÃ DAS 8h às 12h.

TERÇA E QUINTA-FEIRA:
PERÍODO DA TARDE DAS 13h às 16h30min.

- Atendimento para fins de inscrição de segurado obrigatório e/ou inclusão de dependentes (dentre outros);

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

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

PORTARIA DA PRESIDÊNCIA

PORTARIA Nº 320/2019
APOSENTA voluntariamente, sem paridade a partir de 16 de setembro de 2019 a(o) Sr(a). Sergio Yutuka 
Sato, portador(a) do RG nº. 5.XXX.XXX-6 SSP/SP SSP/SP e CPF/MF nº. 020.XXX.XXX-02, PIS/PASEP 
nº 12002530809, servidor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Bauru, Secretaria Municipal de Saúde cargo 
efetivo de Especialista em Saúde – Médico, matrícula funcional nº 16.181, padrão B-19, com proventos 
proporcionais conforme procedimento administrativo nº 3993/2018, uma vez atendidas às condições 
estabelecidas no artigo 92-B incisos I, II e III da Lei Municipal nº 4830/2002 e 5397/2006.
Bauru, 16 de setembro de 2019.

COMUNICADOS

COMUNICAMOS o falecimento do(a) Sr(a). Maria Aparecida da Silva Rossini, portador(a) do RG nº 
5.XXX.XXX-9 SSP/SP e CPF/MF nº 318.XXX.XXX-70, matrícula nº 700.213, pensionista/PMB ocorrido 
em 10/09/2019.

PUBLICAÇÃO DE AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO – Fundação de Previdência dos 
Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru – FUNPREV – Processo Administrativo 
n.º:2862/2019 – Em atendimento aos princípios da publicidade e da impessoalidade. INFORMA-SE 
a todos os interessados que no dia 24/09/2019 (terça-feira), às 09h, será selecionada a melhor proposta 
(MENOR PREÇO) para o seguinte objeto, nos termos do art. 24, II, da Lei n.º 8.666/1993:
Item Qtde. Descrição Mínima

1 1

Assistência técnica preventiva e corretiva do Servidor de Marca HP instalado na 
Prefeitura Municipal de Bauru para Servidor de E-mail e Site.

Part Number Serviço: H6HE4PE
Part Number do Produto: 779560-S05

HPE 1 Year Post Warranty Foundation Care 24x7 DL380 Gen9 Service
Número de série: BRC6167K1X

Validade da proposta: 30 dias Prazo Entrega:
Cond. de pagt.: Até 05 dias corridos após entrega da NF Resp. pelo orç.:

Duração do Contrato: 12 meses

DATA LIMITE PARA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS: 24/09/2019 (terça-feira) até as 09h, 
QUE DEVERÃO SER ENCAMINHADAS PARA O EMAIL: renanoliveira@funprevbauru.sp.gov.br 
OU PRESENCIALMENTE NA SESSÃO – PARA ANÁLISE DA CPL NO DIA 24/09/2019, ÀS 09H, 
EM SESSÃO PÚBLICA, NA SALA DA ESCOLA PREVIDENCIÁRIA – 1.º ANDAR – DA SEDE 
ADMINISTRATIVA, SITO NA RUA RIO BRANCO, 19-31.

DIVISÃO PREVIDENCIÁRIA:

Seção de Benefícios

Processos Deferidos:

Processo Nome Assunto

3015/2019 Lesler Cristina Alves Inclusão de Dependente
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