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LEIS MUNICIPAIS
LEI Nº 7.390, DE 22 DE SETEMBRO DE 2.020

P. 80.425/2.020 (P. 3.813/2.020 - EMDURB)  Altera a Lei Municipal nº 7.318, de 27 de dezembro 
de 2.019 (Lei Orçamentária Anual) e autoriza a transferêcnia no orçamento do exercício de 2.020.
  O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do 
Município de Bauru, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:
Art. 1º  Fica autorizada a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente do 

Município de Bauru, na unidade executora 04.01.01 (EMDURB - Gabinte do 
Presidente e demais dependências), no valor de R$ 1.262.700,00 (um milhão, 
duzentos e sessenta e dois mil e setecentos reais), nas dotações orçamentárias:
I -  Dotação orçamentária 15.452.0022.2100 (Administração Geral - 

EMDURB), na categoria econômica 3.1.90.92 (Despesas de Exercícios 
Anteriores), no valor de R$ 1.260.000,00 (um um milhão, duzentos e 
sessenta mil reais);

II -  Dotação orçamentária 15.452.0022.2100 (Administração Geral - 
EMDURB), na categoria econômica 3.3.91.47 (Obrigações Tributárias - 
Intraorçamentárias), no valor de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais).

Art. 2º As despesas com o crédito adicional especial pelo art. 1º, correrão por conta de 
anulação parcial nas seguintes dotações orçamentárias da Unidade Orçamentária 
04.01.00 - EMDURB - Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de 
Bauru:
I -  Dotação orçamentária 15.452.0022.2100 (Administração Geral - 

EMDURB), na categoria econômica 3.1.90.13 (Obrigações Patronais), no 
valor de R$ 1.260.000,00 (um um milhão, duzentos e sessenta mil reais);

II -  Dotação orçamentária 15.452.0022.2100 (Administração Geral - 
EMDURB), na categoria econômica 3.3.91.39 (Outros Serviços de 
Terceiros - Pessoa Jurídica - Intraorçamentárias), no valor de R$ 2.700,00 
(dois mil e setecentos reais).

Art. 3º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Bauru, 22 de setembro de 2.020.

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO CARLOS GARMS
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

EVERSON DEMARCHI
SECRETÁRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS

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

DANILO ALTAFIM PINHEIRO
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

LEI Nº 7.391,  DE 22 DE SETEMBRO DE 2.020
P. 25.914/2.020 – Ap. 173.816/19 (capa)  Autoriza o Executivo a doar área de terreno ao GRUPO 
AMIGOS EM PRONTIDÃO - GAP.
  O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do 
Município de Bauru, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:
Art. 1º Fica o Executivo autorizado a doar ao GRUPO AMIGOS EM PRONTIDÃO - GAP, 

o seguinte imóvel:
I -  Um lote de terreno, sem benfeitorias, destacado de uma Praça, na quadra 22 

da VILA NOVA NIPÔNICA, com área total de 234,09 m², com identificação 
municipal nº 5/644/27, melhor descrito na Matrícula nº 61.484, do 1º Cartório 
de Registro de Imóveis e Anexos de Bauru, de propriedade do MUNICÍPIO 
DE BAURU, avaliado em R$ R$ 112.820,00.

Art. 2º Na área descrita no art. 1º, o Donatário obriga-se a destiná-la única e exclusivamente 
para a construção de sua sede para o desenvolvimento de suas atividades estatutárias.

Parágrafo único. Fica o Donatário autorizada a tomar posse da área a partir da publicação desta Lei 
para que possa alcançar as finalidades aqui enunciadas.

Art. 3º  O Donatário obriga-se a iniciar as obras no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, 
contados da data da publicação desta Lei e concluí-las no prazo máximo de 36 (trinta 
e seis) meses, de acordo com as normas urbanísticas e observando-se os planos 
aprovados pelo setor competente da Prefeitura Municipal.

Parágrafo único. O imóvel recebido somente poderá ser alienado pelo Donatário depois de 
cumprir todas as obrigações assumidas por força da presente Lei, sendo, contudo, 
imprescindível a anuência expressa do MUNICÍPIO DE BAURU, que analisará a 
conveniência ou não da mudança de destinação, se nisto implicar a alienação.

Art. 4o O não cumprimento do disposto nos artigos anteriores tornará nula, de pleno direito, 
a doação feita, revertendo o imóvel ao patrimônio municipal, sem que assista direito 
às acessões nele introduzidas.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Bauru, 22 de setembro de 2.020.

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO CARLOS GARMS
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

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

DANILO ALTAFIM PINHEIRO
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

DECRETOS MUNICIPAIS
DECRETO Nº 14.931, DE 07 DE AGOSTO DE 2.020

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e dá outras providências.
 O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais, 
conferidas pelo art. 51 da Lei Orgânica do Município de Bauru,

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

na importância de R$ 106.969,00 (cento e seis mil, novecentos e sessenta e nove 
reais), o crédito aberto na forma do artigo será coberto com recursos provenientes de 
permuta.

Operação Ficha Unidade 
Orç.

Funcional 
Programática

Natureza da 
Despesa

Destinação 
Recurso Valor

Recurso 26 02.01.01 04.122.0001.2.001 3.1.90.11.00 01.000.0000

Crédito 37 02.01.01 04.122.0001.2.001 3.3.90.39.00 01.000.0000 2.719,00

Recurso 26 02.01.01 04.122.0001.2.001 3.1.90.11.00 01.000.0000

Crédito 34 02.01.01 04.122.0001.2.001 3.3.90.30.00 01.000.0000 650,00

Recurso 26 02.01.01 04.122.0001.2.001 3.1.90.11.00 01.000.0000

Crédito 37 02.01.01 04.122.0001.2.001 3.3.90.39.00 01.000.0000 800,00

Recurso 857 02.16.01 99.999.1000.9.999 9.9.99.99.00 01.000.0000

Crédito 855 02.16.01 28.846.1000.0.019 3.3.90.91.00 01.000.0000 100.000,00

Recurso 568 02.10.01 18.541.0001.2.001 3.3.90.36.00 01.000.0000

Crédito 569 02.10.01 18.541.0001.2.001 3.3.90.39.00 01.000.0000 2.800,00
Art. 2º Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional orçamentário e suplementar 

na importância de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), o crédito aberto na forma 
do artigo será coberto com recursos provenientes de excesso de arrecadação.

Operação Ficha Unidade 
Orç.

Funcional 
Programática

Natureza da 
Despesa

Destinação 
Recurso Valor

Crédito 339 02.05.01 10.301.0007.2.030 3.1.90.11.00 05.000.0000

Recurso 726 1.7.1.8.03.9.1.01.00.00 05.312.0599 800.000,00

Crédito 329 02.05.01 10.301.0006.2.028 3.3.90.30.00 05.000.0000

Recurso 726 1.7.1.8.03.9.1.01.00.00 05.312.0599 200.000,00
Art. 3º Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional orçamentário e suplementar 

na importância de R$ 162.545,67 (cento e sessenta e dois mil, quinhentos e quarenta 
e cinco reais e sessenta e sete centavos), o crédito aberto na forma do artigo será 
coberto com recursos provenientes de superávit financeiro.

Operação Ficha Unidade 
Orc.

Funcional 
Programática

Natureza da 
Despesa

Destinação 
Recurso Valor

Crédito 513 02.09.02 08.243.0009.2.038 3.3.50.43.00 03.000.0000

Recurso 03.500.0039 951,44

Crédito 179 02.03.02 12.365.0004.1.004 4.4.90.51.00 05.000.0000

Recurso 05.200.0003 161.594,23
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Art. 4º Os créditos abertos neste Decreto obedecerão ao disposto no art. 43 da Lei Federal nº 
4.320, de 17 de março de 1.964.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua expedição.
 Bauru, 07 de agosto de 2.020.

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA
PREFEITO MUNICIPAL
EVERSON DEMARCHI

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

DANILO ALTAFIM PINHEIRO
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

DECRETO Nº 14.933, DE 10 DE AGOSTO DE 2.020
Autoriza a suplementação de recursos por meio de transposição da Secretaria Municipal do Bem-Estar 

Social no orçamento de 2.020.
 O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais, 
conferidas pelo art. 51 da Lei Orgânica do Município de Bauru,

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

na importância de R$ 602.035,20 (seiscentos e dois mil, trinta e cinco reais e vinte 
centavos), o crédito aberto na forma do artigo será coberto com recursos provenientes 
de permuta.

Operação Ficha Unidade 
Orç.

Funcional 
Programática    

Natureza da 
Despesa

Destinação 
Recurso Valor

Recurso 543 02.09.03 08.244.0009.2.039 3.3.90.39.00 02.000.0000
Crédito 527 02.09.03 08.244.0009.2.037 3.3.50.43.00 02.000.0000 1.107,00
Recurso 525 02.09.03 08.244.0009.2.037 3.1.90.16.00 02.000.0000
Crédito 527 02.09.03 08.244.0009.2.037 3.3.50.43.00 02.000.0000 28.830,00
Recurso 524 02.09.03 08.244.0009.2.037 3.1.90.11.00 05.000.0000
Crédito 540 02.09.03 08.244.0009.2.039 3.3.50.43.00 05.000.0000 572.098,20

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

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua expedição.
 Bauru, 10 de agosto de 2.020.

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA
PREFEITO MUNICIPAL
EVERSON DEMARCHI

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

DANILO ALTAFIM PINHEIRO
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

DECRETO Nº 14.937, DE 12 DE AGOSTO DE 2.020
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e dá outras providências.

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

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

na importância de R$ 126.000,73 (cento e vinte e seis mil reais e setenta e três 
centavos), o crédito aberto na forma do artigo será coberto com recursos provenientes 
de permuta.

Operação Ficha Unidade 
Orç.

Funcional 
Programática

Natureza da 
Despesa

Destinação 
Recurso Valor

Recurso 540 02.09.03 08.244.0009.2.039 3.3.50.43.00 05.000.0000
Crédito 537 02.09.03 08.244.0009.2.039 3.1.90.11.00 05.000.0000 111.644,73
Recurso 758 02.14.01 20.608.0001.2.001 3.3.90.39.00 01.000.0000
Crédito 761 02.14.01 20.608.0001.2.001 3.3.91.39.00 01.000.0000 5.000,00
Recurso 454 02.08.01 15.451.0001.2.001 3.3.90.39.00 01.000.0000
Crédito 451 02.08.01 15.451.0001.2.001 3.3.90.30.00 01.000.0000 1.980,00
Recurso 443 02.08.01 15.451.0001.2.001 3.1.90.11.00 01.000.0000
Crédito 451 02.08.01 15.451.0001.2.001 3.3.90.30.00 01.000.0000 1.376,00
Recurso 758 02.14.01 20.608.0001.2.001 3.3.90.39.00 01.000.0000
Crédito 761 02.14.01 20.608.0001.2.001 3.3.91.39.00 01.000.0000 6.000,00

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

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua expedição.
 Bauru, 12 de agosto de 2.020.

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA
PREFEITO MUNICIPAL
EVERSON DEMARCHI

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

DANILO ALTAFIM PINHEIRO
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

DECRETO Nº 14.938, DE 13 DE AGOSTO DE 2.020
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar extraordinária e dá outras providências.

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

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

na importância de R$ 236.000,00 (duzentos e trinta e seis mil reais), o crédito aberto 
na forma do artigo será coberto com recursos provenientes de superávit financeiro.

Operação Ficha Unidade 
Orç.

Funcional 
Programática

Natureza da 
Despesa

Destinação 
Recurso Valor

Crédito 1010 02.16.01 99.999.1000.9.999 9.9.99.99.00 03.000.0000

Recurso 03.500.0151 236.000,00
Art. 2º Os créditos abertos neste Decreto obedecerão ao disposto no art. 43 da Lei Federal nº 

4.320, de 17 de março de 1.964.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua expedição.
 Bauru, 13 de agosto de 2.020.

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA
PREFEITO MUNICIPAL
EVERSON DEMARCHI

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

DANILO ALTAFIM PINHEIRO
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

DECRETO Nº 14.939, DE 13 DE AGOSTO DE 2.020
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e dá outras providências.

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

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

na importância de R$ 22.868,44 (vinte e dois mil, oitocentos e sessenta e oito reais 
e quarenta e quatro centavos), o crédito aberto na forma do artigo será coberto com 
recursos provenientes de permuta.

Operação Ficha Unidade 
Orç.

Funcional 
Programática

Natureza da 
Despesa

Destinação 
Recurso Valor

Recurso 857 02.16.01 99.999.1000.9.999 9.9.99.99.00 01.000.0000
Crédito 791 02.15.01 23.691.0001.2.001 3.3.90.39.00 01.000.0000 16.000,00
Recurso 383 02.06.01 03.091.0001.2.002 3.3.90.39.00 01.000.0000
Crédito 382 02.06.01 03.091.0001.2.002 3.3.90.30.00 01.000.0000 1.000,00
Recurso 218 02.03.04 12.361.0003.2.018 3.1.90.94.00 02.000.0000
Crédito 216 02.03.04 12.361.0003.2.018 3.1.90.11.00 02.000.0000 5.868,44

Art. 2º Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional orçamentário e suplementar 
na importância de R$ 100.000,00 (cem mil reais), o crédito aberto na forma do artigo 
será coberto com recursos provenientes de excesso de arrecadação.

Operação Ficha Unidade 
Orç.

Funcional 
Programática

Natureza da 
Despesa

Destinação 
Recurso Valor

Crédito 333 02.05.01 10.301.0006.2.028 4.4.90.52.00 02.000.0000

Recurso 777 2.4.2.8.99.1.1.02.00.00 02.312.0616 100.000,00
Art. 3º Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional orçamentário e suplementar 

na importância de R$ 533.000,00 (quinhentos e trinta e três mil reais), o crédito 
aberto na forma do artigo será coberto com recursos provenientes de superávit 
financeiro.

Operação Ficha Unidade 
Orç.

Funcional 
Programática

Natureza da 
Despesa

Destinação 
Recurso Valor

Crédito 513 02.09.02 08.243.0009.2.038 3.3.50.43.00 03.000.0000

Recurso 03.500.0039 436.000,00

Crédito 517 02.09.02 08.243.0009.2.038 4.4.50.42.00 03.000.0000

Recurso 03.500.0039 97.000,00
Art. 4º Os créditos abertos neste Decreto obedecerão ao disposto no art. 43 da Lei Federal nº 

4.320, de 17 de março de 1.964.
Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua expedição.
 Bauru, 13 de agosto de 2.020.

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA
PREFEITO MUNICIPAL
EVERSON DEMARCHI

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

DANILO ALTAFIM PINHEIRO
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

DECRETO Nº 14.943, DE 17 DE AGOSTO DE 2.020
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e dá outras providências.

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

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

na importância de R$ 12.000,00 (doze mil reais), o crédito aberto na forma do artigo 
será coberto com recursos provenientes de permuta.

Operação Ficha Unidade 
Orç.

Funcional 
Programática

Natureza da 
Despesa

Destinação 
Recurso Valor

Recurso 703 02.12.01 13.392.0001.2.002 3.3.90.39.00 01.000.0000

Crédito 702 02.12.01 13.392.0001.2.002 3.3.90.30.00 01.000.0000 12.000,00
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Art. 2º Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional orçamentário e suplementar 
na importância de R$ 23.194,90 (vinte e três mil, cento e noventa e quatro reais e 
noventa centavos), o crédito aberto na forma do artigo será coberto com recursos 
provenientes de excesso de arrecadação.

Operação Ficha Unidade 
Orç.

Funcional 
Programática    

Natureza da 
Despesa

Destinação 
Recurso Valor

Crédito 329 02.05.01 10.301.0006.2.028 3.3.90.30.00 06.000.0000

Recurso 715 1.9.9.0.99.1.1.30.00.00 06.312.0596 23.194,90
Art. 3º Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional orçamentário e suplementar 

na importância de R$ 27.500,00 (vinte e sete mil e quinhentos reais), o crédito aberto 
na forma do artigo será coberto com recursos provenientes de superávit financeiro.

Operação Ficha Unidade 
Orç.

Funcional 
Programática    

Natureza da 
Despesa

Destinação 
Recurso Valor

Crédito 201 02.03.03 12.361.0003.2.018 3.3.90.30.00 05.000.0000

Recurso 05.200.0003 500,00

Crédito 204 02.03.03 12.361.0003.2.018 3.3.90.39.00 05.000.0000

Recurso 05.200.0003 27.000,00
Art. 4º Os créditos abertos neste Decreto obedecerão ao disposto no art. 43 da Lei Federal nº 

4.320, de 17 de março de 1.964.
Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua expedição.
 Bauru, 17 de agosto de 2.020.

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA
PREFEITO MUNICIPAL
EVERSON DEMARCHI

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

DANILO ALTAFIM PINHEIRO
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

DECRETO Nº 14.945, DE 18 DE AGOSTO DE 2.020
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e dá outras providências.

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

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

na importância de R$ 252.500,00 (duzentos e cinquenta e dois mil e quinhentos 
reais), o crédito aberto na forma do artigo será coberto com recursos provenientes de 
permuta.

Operação Ficha Unidade 
Orç.

Funcional 
Programática

Natureza da 
Despesa

Destinação 
Recurso Valor

Recurso 421 02.07.01 15.451.0010.2.046 3.3.90.30.00 01.000.0000

Crédito 422 02.07.01 15.451.0010.2.046 3.3.90.39.00 01.000.0000 225.000,00

Recurso 363 02.06.01 03.091.0001.2.001 3.1.90.11.00 01.000.0000

Crédito 374 02.06.01 03.091.0001.2.001 3.3.90.36.00 01.000.0000 3.500,00

Recurso 857 02.16.01 99.999.1000.9.999 9.9.99.99.00 01.000.0000

Crédito 320 02.04.01 04.123.0001.2.003 3.3.90.93.00 01.000.0000 22.000,00

Recurso 857 02.16.01 99.999.1000.9.999 9.9.99.99.00 01.000.0000

Crédito 855 02.16.01 28.846.1000.0.019 3.3.90.91.00 01.000.0000 2.000,00
Art. 2º Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional orçamentário e suplementar 

na importância de R$ 212.080,42 (duzentos e doze mil, oitenta reais e quarenta e dois 
centavos), o crédito aberto na forma do artigo será coberto com recursos provenientes 
de superávit financeiro.

Operação Ficha Unidade 
Orç.

Funcional 
Programática

Natureza da 
Despesa

Destinação 
Recurso Valor

Crédito 170 02.03.02 12.365.0003.2.015 3.3.90.39.00 05.000.0000

Recurso 05.200.0003 45.000,00

Crédito 204 02.03.03 12.361.0003.2.018 3.3.90.39.00 05.000.0000

Recurso 05.200.0003 74.000,00

Crédito 411 02.07.01 15.451.0010.1.010 4.4.90.51.00 01.000.0000

Recurso 01.100.0023 93.080,42
Art. 3º Os créditos abertos neste Decreto obedecerão ao disposto no art. 43 da Lei Federal nº 

4.320, de 17 de março de 1.964.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua expedição.
 Bauru, 18 de agosto de 2.020.

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA
PREFEITO MUNICIPAL
EVERSON DEMARCHI

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

DANILO ALTAFIM PINHEIRO
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

DECRETO Nº 14.952, DE 20 DE AGOSTO DE 2.020
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e dá outras providências.

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

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

na importância de R$ 5.219.058,23 (cinco milhões, duzentos e dezenove mil, 
cinquenta e oito reais e vinte e três centavos), o crédito aberto na forma do artigo será 
coberto com recursos provenientes de permuta.

Operação Unidade 
Orç.

Funcional 
Programática

Natureza da 
Despesa

Destinação 
Recurso Valor

Recurso 02.16.01 99.999.1000.9.999 9.9.99.99.00 01.000.0000
Crédito 02.16.01 28.846.1000.0.019 3.3.90.91.00 01.000.0000 100.000,00
Recurso 02.16.01 99.999.1000.9.999 9.9.99.99.00 01.000.0000
Crédito 02.16.01 28.846.1000.0.019 3.3.90.91.00 01.000.0000 50.000,00
Recurso 02.04.01 04.123.0001.2.001 3.3.90.39.00 01.000.0000
Crédito 02.04.01 04.123.0001.2.001 3.3.90.30.00 01.000.0000 6.730,00
Recurso 02.02.01 04.122.0001.2.001 3.1.90.11.00 01.000.0000
Crédito 02.02.01 04.122.0001.2.001 3.3.90.30.00 01.000.0000 1.000,00
Recurso 02.16.01 99.999.1000.9.999 9.9.99.99.00 01.000.0000
Crédito 02.01.01 04.122.0001.2.001 3.3.90.39.00 01.000.0000 5.728,28
Recurso 02.16.01 99.999.1000.9.999 9.9.99.99.00 01.000.0000
Crédito 02.02.01 04.122.0001.2.001 3.3.90.39.00 01.000.0000 4.005,55
Recurso 02.16.01 99.999.1000.9.999 9.9.99.99.00 01.000.0000
Crédito 02.06.01 03.091.0001.2.001 3.3.90.39.00 01.000.0000 3.467,92
Recurso 02.16.01 99.999.1000.9.999 9.9.99.99.00 01.000.0000
Crédito 02.08.01 15.451.0001.2.001 3.3.90.39.00 01.000.0000 201,40
Recurso 02.08.01 15.451.0001.2.001 3.3.90.30.00 01.000.0000
Crédito 02.08.01 15.451.0001.2.001 3.3.90.39.00 01.000.0000 258,00
Recurso 02.16.01 99.999.1000.9.999 9.9.99.99.00 01.000.0000
Crédito 02.10.01 18.541.0001.2.001 3.3.90.39.00 01.000.0000 3.404,33
Recurso 02.16.01 99.999.1000.9.999 9.9.99.99.00 01.000.0000
Crédito 02.11.01 27.811.0001.2.001 3.3.90.39.00 01.000.0000 582,82
Recurso 02.16.01 99.999.1000.9.999 9.9.99.99.00 01.000.0000
Crédito 02.13.01 14.122.0001.2.001 3.3.90.39.00 01.000.0000 4.982,56
Recurso 02.16.01 99.999.1000.9.999 9.9.99.99.00 01.000.0000
Crédito 02.14.01 20.608.0001.2.001 3.3.90.39.00 01.000.0000 449,80
Recurso 02.16.01 99.999.1000.9.999 9.9.99.99.00 01.000.0000
Crédito 02.15.01 23.691.0001.2.001 3.3.90.39.00 01.000.0000 241,51
Recurso 02.06.01 03.091.0001.2.001 3.1.90.11.00 01.000.0000
Crédito 02.06.01 03.091.0001.2.001 3.3.90.40.00 01.000.0000 69.510,87
Recurso 02.03.03 12.361.0003.2.018 3.1.91.13.00 01.000.0000
Crédito 02.03.03 12.361.0003.2.018 3.1.90.11.00 01.000.0000 2.874,93
Recurso 02.14.01 20.608.0001.2.001 3.1.90.11.00 01.000.0000
Crédito 02.14.01 20.608.0001.2.001 3.1.90.94.00 01.000.0000 8.398,40
Recurso 02.01.01 04.122.0001.2.001 3.1.90.11.00 01.000.0000
Crédito 02.01.01 04.122.0001.2.001 3.3.90.36.00 01.000.0000 2.759,04
Recurso 02.03.03 12.361.0003.2.018 3.1.90.94.00 01.000.0000
Crédito 02.03.03 12.361.0003.2.018 3.1.90.11.00 01.000.0000 2.000.000,00
Recurso 02.03.03 12.361.0003.2.018 3.1.91.13.00 01.000.0000
Crédito 02.03.03 12.361.0003.2.018 3.1.90.11.00 01.000.0000 155.254,22
Recurso 02.03.03 12.361.0003.2.018 3.1.91.13.00 01.000.0000
Crédito 02.03.03 12.361.0003.2.018 3.1.90.16.00 01.000.0000 194.905,63
Recurso 02.03.03 12.361.0003.2.018 3.1.91.13.00 01.000.0000
Crédito 02.03.03 12.361.0003.2.018 3.3.90.08.00 01.000.0000 5.986,20
Recurso 02.03.03 12.361.0003.2.018 3.1.91.13.00 01.000.0000
Crédito 02.03.03 12.361.0003.2.018 3.3.90.18.00 01.000.0000 44.159,25
Recurso 02.03.04 12.365.0003.2.015 3.1.90.16.00 02.000.0000
Crédito 02.03.04 12.365.0003.2.015 3.1.90.11.00 02.000.0000 361.771,14
Recurso 02.03.05 12.365.0003.2.015 3.1.90.94.00 02.000.0000
Crédito 02.03.05 12.365.0003.2.015 3.1.90.11.00 02.000.0000 60.366,66
Recurso 02.05.01 10.301.0007.2.030 3.1.90.11.00 01.000.0000
Crédito 02.05.01 10.301.0007.2.030 3.3.90.18.00 01.000.0000 85.587,00
Recurso 02.05.01 10.301.0007.2.030 3.1.90.11.00 05.000.0000
Crédito 02.05.01 10.301.0007.2.030 3.3.90.36.00 05.000.0000 3.088,74
Recurso 02.06.01 03.091.0001.2.001 3.1.90.11.00 01.000.0000

Crédito 02.06.01 03.091.0001.2.001 3.3.90.18.00 01.000.0000 2.731,50
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Recurso 02.06.01 03.091.0001.2.001 3.1.90.11.00 01.000.0000

Crédito 02.06.01 03.091.0001.2.001 3.3.90.36.00 01.000.0000 368,41

Recurso 02.09.01 08.244.0001.2.001 3.1.90.11.00 01.000.0000

Crédito 02.09.01 08.244.0001.2.001 3.3.90.36.00 01.000.0000 1.568,31

Recurso 02.09.03 08.244.0009.2.039 3.1.90.11.00 02.000.0000

Crédito 02.09.03 08.244.0009.2.039 3.1.90.16.00 02.000.0000 577,01

Recurso 02.10.01 18.541.0001.2.001 3.1.90.11.00 01.000.0000

Crédito 02.10.01 18.541.0001.2.001 3.1.90.13.00 01.000.0000 2.324,63

Recurso 02.10.01 18.541.0001.2.001 3.1.90.11.00 01.000.0000

Crédito 02.10.01 18.541.0001.2.001 3.3.90.18.00 01.000.0000 4.220,26

Recurso 02.11.01 27.811.0001.2.001 3.1.90.11.00 01.000.0000

Crédito 02.11.01 27.811.0001.2.001 3.3.90.36.00 01.000.0000 2.258,16

Recurso 02.14.01 20.608.0001.2.001 3.1.90.11.00 01.000.0000

Crédito 02.14.01 20.608.0001.2.001 3.3.90.18.00 01.000.0000 1.365,75

Recurso 02.15.01 23.691.0001.2.001 3.1.90.11.00 01.000.0000

Crédito 02.15.01 23.691.0001.2.001 3.3.90.18.00 01.000.0000 1.821,00

Recurso 02.02.01 04.122.0001.2.001 3.1.90.11.00 01.000.0000

Crédito 02.02.01 04.122.0001.2.001 3.1.90.13.00 01.000.0000 1.182,03

Recurso 02.03.04 12.365.0003.2.015 3.1.90.16.00 02.000.0000

Crédito 02.03.04 12.365.0003.2.015 3.1.90.11.00 02.000.0000 10.000,00

Recurso 02.03.05 12.365.0003.2.015 3.1.90.94.00 02.000.0000

Crédito 02.03.05 12.365.0003.2.015 3.1.90.11.00 02.000.0000 1.600,00

Recurso 02.03.03 12.361.0003.2.018 3.1.91.13.00 01.000.0000

Crédito 02.03.03 12.361.0003.2.018 3.1.90.11.00 01.000.0000 2.003.000,00

Recurso 02.09.03 08.244.0009.2.039 3.1.90.11.00 05.000.0000

Crédito 02.09.03 08.244.0009.2.039 3.1.90.16.00 05.000.0000 5.200,00

Recurso 02.02.01 04.122.0001.2.001 3.1.90.11.00 01.000.0000

Crédito 02.02.01 04.122.0001.2.001 3.3.90.39.00 01.000.0000 5.126,92
Art. 2º Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional orçamentário e suplementar 

na importância de R$ 18.835,11 (dezoito mil, oitocentos e trinta e cinco reais e onze 
centavos), o crédito aberto na forma do artigo será coberto com recursos provenientes 
de excesso de arrecadação.

Operação Ficha Unidade 
Orç.

Funcional 
Programática

Natureza da 
Despesa

Destinação 
Recurso Valor

Crédito 664 02.11.01 27.811.0014.1.013 4.4.90.51.00 05.000.0000

Recurso 664 2.4.1.8.10.9.1.32.00.00 05.100.0031 18.835,11
Art. 3º Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional orçamentário e suplementar 

na importância de R$ 60.218,33 (sessenta mil, duzentos e dezoito reais e trinta e três 
centavos), o crédito aberto na forma do artigo será coberto com recursos provenientes 
de superávit financeiro.

Operação Ficha Unidade Orç. Funcional 
Programática

Natureza da 
Despesa

Destinação 
Recurso Valor

Crédito 638 02.10.03 18.542.0015.2.074 3.3.90.39.00 03.000.0000

Recurso 03.100.0001 2.800,00

Crédito 64 02.01.02 06.182.0013.2.057 4.4.90.52.00 03.000.0000

Recurso 03.100.0001 57.418,33
Art. 4º Os créditos abertos neste Decreto obedecerão ao disposto no art. 43 da Lei Federal nº 

4.320, de 17 de março de 1.964.
Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua expedição.
 Bauru, 20 de agosto de 2.020.

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA
PREFEITO MUNICIPAL
EVERSON DEMARCHI

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

DANILO ALTAFIM PINHEIRO
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

DECRETO Nº 14.953, DE 20 DE AGOSTO DE 2.020
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e dá outras providências.

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

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

na importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o crédito aberto na forma do artigo 
será coberto com recursos provenientes de permuta.

Operação Ficha Unidade 
Orç.

Funcional 
Programática    

Natureza da 
Despesa

Destinação 
Recurso Valor

Recurso 857 02.16.01 99.999.1000.9.999 9.9.99.99.00 01.000.0000

Crédito 320 02.04.01 04.123.0001.2.003 3.3.90.93.00 01.000.0000 10.000,00

Art. 2º Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional orçamentário e suplementar 
na importância de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), o crédito aberto na forma 
do artigo será coberto com recursos provenientes de excesso de arrecadação.

Operação Ficha Unidade 
Orç.

Funcional 
Programática    

Natureza da 
Despesa

Destinação 
Recurso Valor

Crédito 439 02.07.02 15.451.0010.1.007 4.4.90.51.00 02.000.0000

Recurso 778 2.4.2.8.10.9.1.01.00.00 02.100.0650 120.000,00
Art. 3º Os créditos abertos neste Decreto obedecerão ao disposto no art. 43 da Lei Federal nº 

4.320, de 17 de março de 1.964.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua expedição.
 Bauru, 20 de agosto de 2.020.

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA
PREFEITO MUNICIPAL
EVERSON DEMARCHI

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

DANILO ALTAFIM PINHEIRO
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

DECRETO Nº 14.963, DE 28 DE AGOSTO DE 2.020
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e dá outras providências.

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

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

na importância de R$ 101.375,05 (cento e um mil, trezentos e setenta e cinco reais 
e cinco centavos), o crédito aberto na forma do artigo será coberto com recursos 
provenientes de permuta.

Operação Ficha Unidade 
Orç.

Funcional 
Programática

Natureza da 
Despesa

Destinação 
Recurso Valor

Recurso 637 02.10.03 18.542.0015.2.074 3.3.90.30.00 03.000.0000

Crédito 638 02.10.03 18.542.0015.2.074 3.3.90.39.00 03.000.0000 23.375,05

Recurso 527 02.09.03 08.244.0009.2.037 3.3.50.43.00 03.000.0000

Crédito 530 02.09.03 08.244.0009.2.037 3.3.90.36.00 03.000.0000 22.000,00

Recurso 694 02.12.01 13.392.0001.2.001 3.3.90.36.00 01.000.0000

Crédito 695 02.12.01 13.392.0001.2.001 3.3.90.39.00 01.000.0000 56.000,00
Art. 2º Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional orçamentário e suplementar 

na importância de R$ 15.885,81 (quinze mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e 
oitenta e um centavos), o crédito aberto na forma do artigo será coberto com recursos 
provenientes de excesso de arrecadação.

Operação Ficha Unidade 
Orç.

Funcional 
Programática

Natureza da 
Despesa

Destinação 
Recurso Valor

Crédito 179 02.03.02 12.365.0004.1.004 4.4.90.51.00 02.000.0000
Recurso 748 2.4.2.8.10.2.1.01.00.00 02.210.0001 15.885,81

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

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua expedição.
 Bauru, 28 de agosto de 2.020.

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA
PREFEITO MUNICIPAL
EVERSON DEMARCHI

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

DANILO ALTAFIM PINHEIRO
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

DECRETO Nº 15.003, DE 21 DE SETEMBRO DE 2.020
P. 18.531/09  Altera membros do Conselho de Apoio ao Desenvolvimento Municipal - CADEM, 
nomeados pelo Decreto municipal nº 14.239, de 12 de abril de 2.019.

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

D E C R E T A
Art. 1º  Ficam designados para compor o Conselho de Apoio ao Desenvolvimento Municipal 

– CADEM, em substituição aos membros anteriormente indicados, os representantes 
da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda abaixo 
relacionados:
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda - 
SEDECON
Presidente: Rafael Nunes Rosalin
Vice-Presidente: Gilberto Portugal Rodrigues Neto

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 Bauru, 21 de setembro de 2.020

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO CARLOS GARMS
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

RAFAEL NUNES ROSALIN
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E RENDA

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

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO
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DECRETO Nº 15.006, DE 22 DE SETEMBRO DE 2.020
P. 28.641/01  Dispõe sobre a prorrogação do mandato dos membros do Conselho Municipal dos 
Direitos Humanos - CMDH.

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

D E C R E T A
Art. 1º  Fica prorrogado o mandato dos membros titulares e suplementes do Conselho 

Municipal dos Direitos Humanos - CMDH, nomeados para o biênio de abril de 2.018 
a julho de 2.020, por 90 (noventa) dias.

Art. 2º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 Bauru, 22 de setembro de 2.020.

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO CARLOS GARMS
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

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

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

DECRETO Nº 15.007, DE 22 DE SETEMBRO DE 2.020
P. 94.305/2.020 Ap. 17.858/17 (capa)  Altera a redação do art. 40 do Decreto Municipal nº 14.181, 
de 28 de fevereiro de 2.019.

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

D E C R E T A
Art. 1º  O art. 40 do Decreto Municipal nº 14.181, de 28 de fevereiro de 2.019, passa a ter a 

seguinte redação:
“Art. 40  Ocorrendo às infrações Previstas nos Grupos I, II, III, IV e V do 

Anexo I da Lei Municipal nº 7.127, de 16 de outubro de 2.018, 
será lavrado Auto de Infração que deverá conter:
I -  Tipificação da Infração;
II -  Data, local e horário do cometimento da Infração;
III -  Identificação do veículo, Autorizatário e/ou condutor e 

dados do veículo;
IV -  Assinatura do Autuado, sempre que possível, que valerá 

como notificação, e
V -  Identificação do Agente Autuador.

§ 1º  Para cada infração será lavrado um Auto de Infração.
§ 2º  Fica autorizada a lavratura de Auto de Infração por Agente da 

Fiscalização mediante decisão exarada em processo administrativo, 
instaurado de ofício ou a partir de denúncia ou reclamação, que 
concluir por cometimento de uma das infrações relacionadas no 
Anexo I.” (NR)

Art. 2º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 Bauru, 22 de setembro de 2.020.

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO CARLOS GARMS
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

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

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

PROJETOS DE LEI
Enviados à Câmara Municipal

PROJETO DE LEI Nº 69/20
P. 55.654/11  Altera a Lei Municipal nº 6.344, de 11 de abril de 2.013, que autorizou o Poder 
Executivo a destinar uma área de terreno à empresa APARECIDO REGHINE em regime de concessão de 
direito real de uso.
  O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do 
Município de Bauru, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:
Art. 1º  Fica acrescentado ao art. 1º da Lei Municipal nº 6.344, de 11 de abril de 2.013, os 

parágrafos 1º, 2º e 3º, com as seguintes redações:
“Art. 1º  (...)
§ 1º  Ficam as empresas REGHINE PINHEIRO CONCRETO LTDA e 

CONCREVEG CONCRETO LTDA, autorizadas a compartilhar da área 
cedida à empresa APARECIDO REGHINE, em regime de concessão 
de direito real de uso.

§ 2º  Deverá ser observada a compatibilidade de ocupação de um mesmo 
endereço por mais de uma empresa, tendo neste caso a separação por 
números distintos.

§ 3º  Em caso de descumprimento dos requisitos da lei de concessão por 
parte da empresa APARECIDO REGHINE, as empresas indicadas 
no § 1º não terão qualquer direito de permanência na área, devendo 
desocupá-la de imediato.” (NR)

Art. 2º O não cumprimento do disposto nos artigos anteriores tornará nula, de pleno direito, 
a concessão feita, revertendo o imóvel ao patrimônio municipal.

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

=EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS=
16, setembro, 2.020

Senhor Presidente,
Nobres Vereadores,
  Temos a honra de submeter à apreciação e aprovação dessa Augusta Casa, o incluso 
Projeto de Lei que, uma vez aprovado, irá autorizar o Poder Executivo a permitir o compartilhamento 
de um terreno localizado no Distrito Industrial II, totalizando 9.000,00 (nove mil) metros quadrados 
pelas empresas APARECIDO REGHINE, REGHINE PINHEIRO CONCRETO LTDA e CONCREVEG 
CONCRETO LTDA.

  A área foi anteriormente cedida para a empresa APARECIDO REGHINE, através da 
Lei Municipal nº 6.344, de 11 de abril de 2.013, alterada pela Lei Municipal nº 6.523, de 16 de junho de 
2.014, sendo destinada para a instalação de uma usina de reciclagem de resíduos da construção civil e área 
de transbordo e triagem.
  A empresa Concessionária solicitou o compartihamento da área com as empresas do 
mesmo grupo REGHINE PINHEIRO CONCRETO LTDA e CONCREVEG CONCRETO LTDA, tendo 
como objetivo e justificativa a melhoria da eficiência da empresa já instalada.
  O compartilhamento do espaço ora proposto foi aprovado por unanimidade de 
votos pelo Conselho de Apoio ao Desenvolvimento Municipal – CADEM, conforme Ata da reunião 
realizada no dia 19 de agosto de 2.020, sendo que nenhuma restrição foi feita pelas Secretarias Municipais 
de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda e de Planejamento, uma vez que a situação é 
economicamente favorável ao Município, bem como incrementa o Distrito Industrial.

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

Atenciosas Saudações,
CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA

PREFEITO MUNICIPAL

PROJETO DE LEI Nº 70/20
P. 97.356/2.020 (4.649/2.020 – EMDURB)  Autoriza a transposição de recursos no Orçamento do 
Município, especificamente na Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru – 
EMDURB.

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

vigente do Município de Bauru, na Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano 
e Rural de Bauru – EMDURB, no valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), 
abaixo:
I – Transposição

a) Funcional Programática 28.846.1002.0017 (Dívidas e Encargos) 
– categoria econômica 4.6.90.71 (principal da dívida contratual 
resgatada) – Ficha 18 - R$ 560.000,00 (quinhentos e sessenta mil 
reais);

b) Funcional Programática 28.846.1002.0017 (Dívidas e Encargos 
intra-orçamenária) – categoria econômica 4.6.91.71 (principal 
da dívida contratual resgatada – intra-orçamentária) – Ficha 19 – 
R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Art. 2º Os recursos necessários para atender o art. 1º decorrem de anulação parcial nas 
dotações orçamentárias:
I –  Dotação Orçamentária 15.452.0022.2100 (Administração Geral - 

EMDURB), categoria econômica 3.3.90.47 (obrigações tributárias e 
contributivas), ficha orçamentária 09 – R$ 600.000,00 (seiscentos mil 
reais).

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

=EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS=
17, setembro, 2.020

Senhor Presidente,
Nobres Vereadores,

Temos a honra de passar às mãos de Vossa Excelência, a fim de ser apreciado e 
votado pelos Membros dessa Casa Legislativa, o Projeto de Lei que versa sobre adequação de recursos 
no orçamento vigente para atender a Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru – 
EMDURB. 

Tal ajuste é necessário para atender as despesas com pagamento da dívida contratual 
(parcelamentos), sendo que a transposição de recursos origina-se de dotação de obrigações tributárias e 
contributivas que não serão utilizadas neste exercício. Estas operações não alteram as metas físicas das 
ações envolvidas neste ajuste.

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

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

Atenciosas Saudações,
CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA

PREFEITO MUNICIPAL

PROJETO DE LEI Nº 71/20
P. 101.369/2.020 (4.730/2.020 – EMDURB)  Autoriza a transposição de recursos no Orçamento do 
Município, especificamente na Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru – 
EMDURB.

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

vigente do Município de Bauru, na Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano 
e Rural de Bauru – EMDURB, no valor de R$ 816.162,53 (oitocentos e dezesseis 
mil, cento e sessenta e dois reais e cinquenta e três centavos), abaixo:
I – Transposição:

a) Funcional Programática 28.846.1002.0016 (Dívidas e Encargos 
intra-orçamenária) – categoria econômica 4.6.91.71 (principal 
da dívida contratual resgatada – intra-orçamentária) – Ficha 17 
– R$ 816.162,53 (oitocentos e dezesseis mil, cento e sessenta e 
dois reais e cinquenta e três centavos).

Art. 2º  Os recursos necessários para atender o art. 1º decorrem de anulação parcial nas 
dotações orçamentárias:
I –  Dotação Orçamentária 15.452.0022.2100 (Administração Geral – 

EMDURB), categoria econômica 3.3.90.39 (outros serviços de terceiros 
– pessoa jurídica), ficha orçamentária 07 – R$ 705.247,53 (setecentos e 
cinco mil, duzentos e quarenta e sete reais e cinquenta e três centavos);
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II –  Dotação Orçamentária 15.452.0022.2100 (Administração Geral – 
EMDURB), categoria econômica 4.4.90.52 (equipamentos e material 
permanente), ficha orçamentária 12 – R$ 110.915,00 (cento e dez mil e 
novecentos e quinze reais).

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

=EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS=
17, setembro, 2.020

Senhor Presidente,
Nobres Vereadores,

Temos a honra de passar às mãos de Vossa Excelência, a fim de ser apreciado e 
votado pelos Membros dessa Casa Legislativa, o Projeto de Lei que versa sobre adequação de recursos 
no orçamento vigente para atender a Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru – 
EMDURB.

Tal ajuste é necessário para atender a regularização orçamentária de diferenças 
originadas das parcelas do Termo de Acordo nº 638/2.011, devidas pela EMDURB à Prefeitura Municipal 
de Bauru, sendo que a transposição de recursos origina-se de dotação de serviços de terceiros – pessoa 
jurídica que não serão utilizadas neste exercício. Estas operações não alteram as metas físicas das ações 
envolvidas neste ajuste.

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

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

Atenciosas Saudações,
CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA

PREFEITO MUNICIPAL

OUVIDORIA GERAL

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

Seção II
Secretarias Municipais

Secretaria da Administração
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/

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL

EXONERAÇÃO: A partir de 24/09/2020, portaria nº 2.597/2020, exonera, a pedido, ROGÉRIO GAGO, 
RG. 16.266.637-8, matricula nº 34.758, do cargo em comissão de Coordenador da Defesa Civil, do Gabinete 
do Prefeito, conforme processo nº 109.333/2020.

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA

COMUNICADO

Prezados (as) Servidores (as)

A Secretaria Municipal da Administração – neste ato representada pela Escola de Gestão Pública Municipal, 
comunica que suas atividades continuam suspensas temporariamente, aguardando manifestação jurídica, 
em virtude das restrições das ações de governo em período eleitoral. 
Como sempre falamos “O maior desafio de nossos tempos é o de aprender a desaprender, para somente 
depois reaprender de uma nova forma. O aprender a desaprender significa evoluir, estar aberto às mudanças, 
se permitir reaprender”. 
Portanto, as publicações sobre Saúde e Qualidade de Vida, Educação Coorporativa, Motivação, Interação e 
Habilidades Sociais, que ocorrem nas nossas redes sociais (facebook, instagran, linkedin, youtube, tik tok, 
email’s), bem como o Treinamento de Integração a partir da turma 4, o Programa Inovamente a partir da 
turma 4, as lives #todatercanaegp e #fiquebemcomegp às quintas-feiras, os cursos informados no site da 
EGP cujas matrículas já foram efetuadas para acesso na  plataforma moodle e o bingo motivacional terão 
novos cronogramas publicados oportunamente.
Enquanto isso, continuaremos trabalhando internamente preparando muitas novidades para atuar como um 
centro de formação e desenvolvimento dos servidores.
A EGP reafirma seu compromisso de estimular o desenvolvimento dos servidores e gestores públicos 
municipais, através de ações de formação, capacitação, aperfeiçoamento e atualização profissional e 
acadêmica, possibilitando melhoria na prestação dos serviços públicos. 

Assim sendo, pedimos que aguardem, pois em breve, traremos novas informações. 
“O sucesso nasce do querer, da determinação e da persistência em se chegar a um objetivo. Mesmo não 
atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no mínimo fará coisas admiráveis” (José de Alencar). 
 

Contamos com a compreensão de todos.
 

EGP/DRH

Secretaria das 
Administrações Regionais

Levi Momesso
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
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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

NOTIFICAÇÃO – A Prefeitura Municipal de Bauru, em conformidade com a Lei Municipal nº 7.104, 
de 10 de agosto de 2018, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 14.172, de 18 de fevereiro de 2019, 
NOTIFICA os proprietários dos imóveis relacionados para que, NO PRAZO DE 15 DIAS A PARTIR 
DESTA DATA, promovam a limpeza dos imóveis, de acordo com o que foi constatado durante a 
fiscalização, conforme apontado na tabela anexa. Esta NOTIFICAÇÃO, através do Diário Oficial de 
Bauru, é decorrente da IMPOSSIBILIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL, prevista no § 2º, art. 4º 
da referida lei. Após o atendimento às solicitações, os proprietários, compromissários ou possuidores, a 
qualquer título, deverão comprovar a limpeza do local. Para tanto, deverão dirigir-se ao POUPATEMPO, 
PROTOCOLO GERAL DA PREFEITURA, apresentando as fotos do local já limpo. ATENÇÃO, caso 
não regularize a situação no prazo legal de 15 (quinze) dias, será autuado e ser-lhe-á imposta multa, 
ficando o município, nos termos do disposto no artigo 7º desta lei, autorizado a proceder à limpeza.

IMÓVEL
SETOR

QUADRA
LOTE

PROPRIETÁRIO
CPF/CNPJ

ENDEREÇO, 
DIA E HORA DA 
CONSTATAÇÃO

Se encontra 
com vegetação 
ultrapassando 

0,50m 
(cinquenta 

centímetros), 
art. 2°, LM 
7.104/2018

Se encontra 
com a 

vegetação 
da calçada 

ultrapassando 
0,30m, art. 

2°, LM 
7.104/2018

Se encontra 
servindo 

como 
depósito 
de lixo, 

entulhos e 
materiais 

inservíveis, 
art. 2°, LM 
7.104/2018

FISCAL 
RESPONSÁVEL

MATRÍCULA

40248015
Jorge Cardoso 

Junior, 101.XXX.
XXX.80

Rua Beiruth, 
7-0, 14/08/2020, 

09:44h
X PSLC29082

40248014
Jorge Cardoso 

Junior, 101.XXX.
XXX.80

Rua Beiruth, 
7-0, 14/08/2020, 

09:44h
X X PSLC29082

41810006

Norwagen 
Administração de 
Imóveis LTDA, 
44.XXX.XXX/

XXXX-95

Rua Laércio 
Alves de Oliveira 

Campos,
 0-0 – L6 Q14, 

15/09/2020, 
09:30h

X X PSLC29082

Secretaria de
Agricultura e Abastecimento

Mário Wilson Pelizardo 
Secretário Interino

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
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 universitária 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 15:00 às 21:00
Presidente Geisel Rua Justino R. Leonardo 1 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
Vl nova cidade universitaria Pq. Vitoria Regia S/n 16:00às21:00
Mary Dota Sede da Regional S/N 16:00 às 20:00
Nova Esperança Rua Manoel F. Inojosa 5a6 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
Mary dota Marcos de paula rafael 14:00 às 20:00
Jd. Estoril Praça Nabih Gebara S/N 16:00 às 20:00
Paulistano Rua Minas Gerais 13 06:30 às 11:00

Sexta-Feira
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 16:00 às 20:00
Redentor Rua Santa Paula 3 a 4 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
Isaura Pitta Garms Av. Rizik Eid Gebara 6 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. 

REGISTRO NO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL DE BAURU (SIMB)
EMPRESA: JAD ZOGHEIB & CIA LTDA
NOME FANTASIA: CONFIANÇA SUPERMERCADOS - UNIDADE RODOVIÁRIA
NATUREZA DO ESTABELECIMENTO: FÁBRICA DE CONSERVA DE PRODUTOS CÁRNEOS
ENDEREÇO: AVENIDA DR. NUNO DE ASSIS, 11-83, JARDIM BELA VISTA, BAURU - SP
N° PROCESSO: 100637/2019           CNPJ: 53.045.266/0007-02
SIMB N° 48          DATA: 24/09/2020         VALIDADE: 24/09/2021

PRODUTOS REGISTRADOS:
ITEM REGISTRO PRODUTO

1 01/48 Almôndega Bovina
2 02/48 Bife à Rolê
3 03/48 Bife Bovino Empanado
4 04/48 Bife Suíno Lombo Empanado
5 05/48 Carne Bovina Lagarto Recheado
6 06/48 Carne Moída de Primeira
7 07/48 Carne Moída de Segunda
8 08/48 Carne Moída Light
9 09/48 Carne Suína Joelho Fresco Temperado
10 10/48 Carne Suína Panceta Temperada
11 11/48 Costela Minga Temperada
12 12/48 Costela Bovina Sem Osso Recheada
13 13/48 Espetinho de Carne
14 14/48 Espetinho de Coração
15 15/48 Espetinho de Frango
16 16/48 Filé de Frango Bife Empanado
17 17/48 Hambúrguer Bovino
18 18/48 Hambúrguer Bovino de Queijo
19 19/48 Hambúrguer Bovino Gourmet
20 20/48 Hambúrguer de Costela
21 21/48 Hambúrguer de Costela com Bacon
22 22/48 Hambúrguer Suíno
23 23/48 Hambúrguer Suíno com Pimenta
24 24/48 Kafta
25 25/48 Kibe
26 26/48 Kibe Recheado com Mussarela
27 27/48 Linguiça Calabresa Fresca Apimentada
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28 28/48 Linguiça Costela com Bacon
29 29/48 Linguiça Cuiabana Bovino com Suíno
30 30/48 Linguiça Cuiabana Suína
31 31/48 Linguiça Fina Suína
32 32/48 Linguiça Fina Suína com Azeitona
33 33/48 Linguiça Fina Suína com Pimenta
34 34/48 Linguiça Mista com Pimenta
35 35/48 Linguiça Mista sem Pimenta
36 36/48 Linguiça Pura Suína
37 37/48 Linguiça Suína com Alho
38 38/48 Linguiça Suína com Azeitona
39 39/48 Linguiça Suína com Pimenta
40 40/48 Rocambole de Carne com Queijo
41 41/48 Espetinho de Pernil

Secretaria do Bem-Estar Social
José Carlos Augusto Fernandes

Secretário
EDITAL nº 390/2020

CHAMAMENTO PÚBLICO nº 007/2020
SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM-ESTAR SOCIAL - SEBES

Bauru –  SP
2020

Edital nº 390/2020 Chamamento nº 007/2020 – 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 propostas das Organizações 
da Sociedade Civil – OSC’s interessadas em celebrar Termos de Colaboração, que tenham por objeto a 
execução de serviços e programas sócio assistenciais da Rede de Proteção Social Básica e Especial do 
Sistema Único de Assistência Social - SUAS no município.
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.
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 Lei de 1º de outubro de 2003, alterada pela  lei nº 13.466, de 12 de julho de 2017, 
que dispõe sobre o Estatuto do Idoso.
CONSIDERANDO a Resolução CNAS n.º 145, de 15 de outubro de 2004, aprova a Política Nacional de 
Assistência Social (PNAS);
CONSIDERANDO Considerando a Resolução CNAS n.º 130, de 15 de julho de 2005, que aprova a 
Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social (NOB/SUAS);
CONSIDERANDO a Resolução CNAS n.º 269, de 13 de dezembro de 2006, que aprova a Norma 
Operacional Básica de Recursos Humanos do Sistema Único de Assistência Social (NOBRH/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 do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente (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 Lei nº 6.565, de 09 de outubro de 2.014, que dispõe sobre a Política Municipal da 
Pessoa Idosa – POMPI.
CONSIDERANDO a Lei n.º 13.146 de 06 de Julho de2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da 
Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência)
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 44, de 18 de setembro de 
2020, 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.

CAPÍTULO I – DA FINALIDADE DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO
Art. 1º A finalidade do presente Chamamento Público é a seleção de propostas para firmar parceria com as 
Organizações da Sociedade Civil - OSC’s, por intermédio da Secretaria Municipal do Bem Estar Social - 
SEBES, mediante a formalização de Termo de Colaboração das OSC’s habilitadas.

CAPITULO II - OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
Art. 2º O Termo de Colaboração terá por objeto a celebração de parcerias estabelecidas pela administração 
pública municipal com as OSC’s para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco que 
envolvam a transferência de recursos financeiros, para a execução de serviços e programas da rede de 
Proteção Social Básica e Rede de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade do SUAS, em 
regime de mútua cooperação no município de Bauru, sendo:
I - Serviços de Proteção Social Básica:
a) Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Crianças de 03 a 06 anos
b) Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Crianças e adolescentes de 06 a 15 anos
c) Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Jovens de 15 a 17 anos
d) Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Idosos

II - Programas de Proteção Social Básica:
a) Programa Intergeracional
b) Programa de Apoio Social
c) Programa de Orientação e Acesso a Documentação e Trabalho
d) Programa de Inclusão Produtiva:
-Fase 1: Preparação para o Trabalho e Renda
-Fase 2: Gestão da Produção e
-Fase 3: Auxílio Produção
e) Programa de Estimulo ao Primeiro Emprego
f) Programa Cozinha Comunitária

III - Serviços 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

IV - Programas de Proteção Social Especial de Média Complexidade:
a) Programa de Orientação da Rede de Proteção Social Especial - POS
b) Programa Capacita

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

VI - Programas de Proteção Social Especial de Alta Complexidade:
a) Programa de Enfrentamento a Situações de Riscos Sociais

§ 1º A execução dos serviços de Proteção Social Básica e Especial de caráter continuado, deverão 
obrigatoriamente, estar de acordo com o estabelecido na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, 
bem como os princípios, diretrizes e orientações constantes nos documentos de Orientações Técnicas do 
Governo Federal e Padrões Normativos da SEBES.

§ 2º Para a execução dos Serviços e Programas, objeto do presente Edital, compreende o período de 12 
meses, de 01/01/2021 à 31/12/2021, conforme especificações do edital e do Termo de Colaboração das 
OSC’s habilitadas.

CAPÍTULO III – DAS DIRETRIZES DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Art.3º 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 
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o comando único das ações de assistência social, a gestão operacional, o monitoramento, a avaliação e 
o acompanhamento da execução das ações, realizado pela administração pública através da Secretaria 
Municipal do Bem Estar Social - SEBES.

CAPÍTULO IV – DA PARTICIPAÇÃO NO CHAMAMENTO PÚBLICO
Art.5º  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 
o 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.

CAPÍTULO V – DOS REQUISITOS PARA A CELEBRAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 
Art.6º 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 à 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.

CAPÍTULO VI – DOS DOCUMENTOS PARA CELEBRAÇÃO DA PARCERIA
Art. 7º Para celebração da parceria estabelecida nesse Edital, as Organizações da Sociedade Civil - OSC’s 
deverão 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 - Oficio endereçado a SEBES relacionando as Atividades Inovadoras e anexando os documentos 
comprobatórios, sendo instrumento físico para fins de critérios de desempate, de acordo com o Anexo III
IV - Declaração constando experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto de parceria ou de 
natureza semelhante, conforme Anexo IV
V - Declaração, sob penas da lei, que não se encontra impedida de celebrar Termo de Colaboração com o 
poder público, conforme Anexo V
VI - Declaração que evidencie a situação das instalações e as condições materiais da Organização da 
Sociedade Civil - OSC, conforme Anexo VI
VII - 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 VII
VIII - 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 VIII. 
IX- 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.
X - 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.
XI - 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.
XII - Certidão Negativa de Débito ou Positiva com Efeitos de Negativa de débito Mobiliário com a Fazenda 
Municipal, a ser obtido no endereço eletrônico www.bauru.sp.gov.br.
XIII - Certidão Negativa de Débito ou Positiva com Efeitos de Negativa de débito 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.
XV- Certidão de existência jurídica expedida pelo cartório de registro civil ou cópia do Estatuto Social 
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 IX.
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 ou 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 – Oficio endereçado a SEBES, contendo o valor que será utilizado do recurso auxilio. Anexo X.
XXIII - Plano de Trabalho por rede de Proteção Social Básica e Especial, conforme modelo - Anexo XI . 

Parágrafo único. Consideram-se Atividades Inovadoras aquelas desenvolvidas nos 2(dois) últimos anos 
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.
 
CAPÍTULO VII - DOS IMPEDIMENTOS PARA A CELEBRAÇÃO DO TERMO DE 
COLABORAÇÃO 
Art.8º 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).

CAPÍTULO VIII - DA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO
Art.9º Os documentos, constantes do art. 7º do edital, devem ser entregues e protocolizados no prazo 
estabelecido no Cronograma de datas, no horário das 8h às 12 h, e das 13h às 16h30 minutos, conforme 
segue:

Secretaria Municipal do Bem Estar Social – SEBES
Divisão de Serviços Sociais – DSS - Sala 02

Comissão de Seleção
Endereço: Avenida Alfredo Maia, quadra 1, s/nº, Vila Falcão – Bauru-SP

Art.10 Os envelopes deverão estar lacrados e identificados com os dados:
EDITAL Nº390/2020 -       CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 007/2020

   ENVELOPE Nº 
Nome da Organização da Sociedade Civil – OSC
Endereço
Nome do Responsável Legal da OSC

Art.11 Os envelopes deverão estar numerados e conter os documentos, conforme estabelecido abaixo:
ENVELOPE Nº 1 – itens I ao III, identificando a Rede de Proteção Social Básica e/ou Especial 
separadamente, em 2 vias;
ENVELOPE Nº 2 – Item XXII e XXIII, identificando a Rede de Proteção Social Básica e/ou Especial 
separadamente, em 2 vias (após a publicação das OSC habilitadas);
ENVELOPE Nº 3 - itens IV ao XXI, em 1 via  (após a publicação das OSC habilitadas).

CAPÍTULO IX - DOS PRAZOS
Art.12.  As datas e prazos para entrega dos documentos constam no Cronograma, deste Edital, conforme 
segue na Tabela 1:

Tabela 1  -  CRONOGRAMA DE DATAS
ETAPAS DESCRIÇÃO DAS ETAPAS DATAS

1 Publicação do Edital 390/2020 que dispõe sobre o Chamamento 
Público nº 007/2020 26/09/2020

2 Entrega da documentação constante no ENVELOPE 1 28/09 à 
27/10/2020

3 Julgamento das propostas do Chamamento Público pela Comissão 
de Seleção 

28/10 à 
06/11/2020 

4 Divulgação do resultado preliminar das OCS habilitadas 07/11/2020 
5 Interposição de recurso do resultado preliminar 09 e 10/11/2020
6 Análise do recurso pela Comissão de Seleção  11 à 13/11/2020

7 Publicação do resultado final das Organizações da Sociedade Civil - 
OSC’s habilitadas, com as decisões do  recurso interposto 14/11/2020

8 Entrega do Ofício da Verba Auxílio 16/11 e 
17/11/2020
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 9 Entrega da documentação pelas OSC habilitadas, constante nos 
ENVELOPES 2 e 3

18/11 à 
24/11/2020  

10 Analise da documentação pela Comissão de Seleção 25/11 à 
30/11/2020

11 Prazo para ajustes no Plano de Trabalho pelas OSC’s 01/12 à 
04/12/2020

CAPÍTULO X - DA COMISSÃO DE SELEÇÃO
Art.13 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 44, de 18 de setembro de 2020, da Secretaria do 
Bem Estar Social - SEBES.
§ 1º Para subsidiar seus trabalhos, a Comissão de Seleção poderá solicitar assessoramento técnico de 
especialista que não seja membro desse colegiado.
§ 2º 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.
 § 3º 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). 
§ 4º 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).

CAPÍTULO XI - PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO.
Art.14. 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.

CAPÍTULO XII - DA FORMA E APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA
Art.15.  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 de Média e Alta 
Complexidade deste Município poderão apresentar proposta para quaisquer dos serviços/programas de 
seu interesse, obedecendo à formatação, nos moldes do Anexo II - Proposta para Celebração da Parceria, 
devendo conter, no mínimo:

I. Identificação da Organização da Sociedade Civil 

II. Estrutura física e organizacional

III. Identificação da parceria pretendida

IV. Diagnóstico da realidade 

V. Descrição das atividades a serem executadas 

VI. Descrição das metas a serem atingidas 

VII. Descrição de medidas de Acessibilidade

VIII. Avaliação

IX. Articulação em rede

X. Indicadores
§ 1º As propostas objeto do presente Edital deverão ser elaboradas por rede de proteção social, indicados no 
art.7º, separadamente impressas em papel timbrado da Organização da Sociedade Civil, em 2 vias, assinada 
no original pelo(s) seu(s) representante legal(is), conforme anexo II.
§ 2º.  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, por meio dos Centros de Referência de Assistência Social – CRAS, Centro de 
Referência Especializado de Assistência Social – CREAS e Centro de Referência Especializado para 
Pessoas em Situação de Rua - Centro Pop.

§ 3º Poderão ser selecionadas propostas observada a classificação, territorialização, os microterritórios e a 
disponibilidade orçamentária para a celebração dos Termos de Colaboração.
§ 4º 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.

Parágrafo Único: Para a apresentação da proposta para a execução do Programa de Inclusão Produtiva na 
Fase 1: Preparação para o Trabalho e Renda - PTR, 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. 

CAPITULO XIII – DAS METAS

Art. 16 As metas serão referenciadas considerando a demanda já em atendimento e/ou identificada 
no Município ou por território de CRAS, podendo ser indicada a localização de instalação, visando à 
obtenção de parametrização, padronização e otimização dos custos envolvidos, levando em consideração a 
especificidade dos serviços /programas e as normativas técnicas do mesmo, conforme a Tabela 2:

Tabela 2 

Rede de Proteção Social Básica

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 375

Programa de Apoio Social 100

Programa de Inclusão Produtiva Fase 1 - Preparação para o Trabalho e Renda,  Fase 2 - 
Gestão da Produção 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 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. 335

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  782

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Idosos 120

Programa Intergeracional 50

Programa de Apoio Social 0 200
Programa de Inclusão Produtiva Fase 1 - Preparação para o Trabalho e Renda Fase 2 - Gestão 

da Produção 320

Programa de Inclusão Produtiva Fase 3 - Auxílio Produção 50

Programa Cozinha Comunitária - Núcleo Pastor Arlindo Viana 200

Programa de Estimulo ao Primeiro Emprego  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. 1101

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Idosos 120

Programa de Apoio Social 200
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Programa de Inclusão Produtiva Fase 1 - Preparação para o Trabalho e Renda Fase 2 - Gestão 
da Produção 230

Programa de Inclusão Produtiva Fase 3 - Auxílio Produção 36

Programa de Estimulo ao Primeiro Emprego   - Bairro Jaraguá 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 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 300

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 979

Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas Idosas e suas Famílias em Centro Dia 
- Núcleo Mary Dota 50

Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas Idosas e suas Famílias em Centro Dia 30

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 Enfrentamento a Situações de Riscos Sociais 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 150

Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora 45

CAPÍTULO XIV - DO PROCESSO DE SELEÇÃO E CRITÉRIO DE JULGAMENTO
Art.17 A Comissão de Seleção nesta etapa, de caráter eliminatório e classificatório, analisará as propostas 
apresentadas pelas Organizações da Sociedade Civil - OSC’s concorrentes. A análise e o julgamento de 
cada proposta serão realizados pela Comissão de Seleção, que terá total independência técnica para exercer 
seu julgamento.
§ 1º As propostas concorrerão por serviços e programas e serão classificadas em ordem decrescente de 
pontuação.
Art.18 A avaliação individualizada e a pontuação serão feitas com base nos critérios de seleção apresentados 
no quadro a seguir:

Quadro 1 - CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

Quesito Item Pontuação Nota Pontuação 
Máxima

I - Diagnóstico social da 
realidade com descrição 

das atividades
(deve ser realizado 

levando-se em conta a 
descrição e consistência 
na análise da realidade 

social)

Descreveu com clareza 
o  serviço/programa 
objeto da parceria

0; 2,5 ; 5
I - 0 (zero): não 

atende;

II – 2,5 (dois e 
meio):atende 
parcialmente

III – 5 (cinco): 
atende 

completamente

15
(a nota para 

esse quesito é 
cumulativa)

Caracterizou público-
alvo do serviço/
programa com 

informações sobre 
o perfil etário e 
socioeconômico

0; 2,5 ; 5

0 (zero): não atende;

II – 2,5 (dois e 
meio): atende 
parcialmente

III – 5 (cinco): 
atende 

completamente

Apresentou informações 
sobre vulnerabilidades 
e riscos no município, 

no território e 
microterritório

0; 2,5 ; 5

0 (zero): não atende;

II – 2,5  (dois e 
meio): atende 
parcialmente

III – 5 (cinco): 
atende 

completamente

II - Atividades a serem 
executadas

(deve ser realizada 
levando-se em conta 
o Padrão Normativo 

e Tipificação 
Nacional dos Serviços 

socioassistenciais).

Identificação das 
atividades a serem 

executadas

0; 1; 2,5
I - 0 (zero): não 

atende;

II – 1(um): atende 
parcialmente

III – 2,5 (dois 
e meio): atende 
completamente

10
(a nota para 

esse quesito é 
cumulativa)

Descrição das 
estratégias 

metodológicas

0; 1; 2,5
I - 0 (zero): não 

atende;

II – 1(um): atende 
parcialmente

III – 2,5 (dois 
e meio): atende 
completamente

Adequação da 
periodicidade e/ou carga 
horária das atividades a 

serem executadas

0; 1; 2,5
I - 0 (zero): não 

atende;

II – 1(um): atende 
parcialmente

III – 2,5 (dois 
e meio): atende 
completamente

Demonstração 
de estratégias de 

envolvimento dos 
usuários e trabalhadores 

do SUAS do serviço/
programa no 

planejamento e na 
execução das ações 

proposta.

0; 1; 2,5
I - 0 (zero): não 

atende;

II – 1(um): atende 
parcialmente

III – 2,5 (dois 
e meio): atende 
completamente
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III - Metas a serem 
atingidas

(será observado o 
nexo entre as metas 
estabelecidas e as 

atividades descritas)

Apresentação das  
metas estabelecidas 
e as atividades a elas 

atreladas

0; 2,5 ; 5
I - 0 (zero): não 

atende;

II –  2,5 (dois e 
meio): atende 
parcialmente

III – 5 (cinco): 
atende 

completamente

5

IV -Acessibilidade
(será observado espaços 
adaptados para pessoas 

com deficiência, ou idosos 
e pessoas com mobilidade 

reduzida).

Apresentação de 
espaços, equipamentos, 

bens ou serviços 
adaptados.

0; 1 ou 2,5
I - 0 (zero): não 

atende;

II – 1 (um): atende 
parcialmente

III – 2,5 (dois 
e meio): atende 
completamente

2,5

V – Avaliação
(será observada a 

adequação dos processos 
de avaliação que serão 

utilizados durante a 
execução do serviço/

programa)

Identificação 
dos parâmetros a 
serem utilizados 

para a aferição do 
cumprimento da meta

0; 1; 2,5
I - 0 (zero): não 

atende;

II – 1(um): atende 
parcialmente

III – 2,5 (dois 
e meio): atende 
completamente

5
(a nota para 

esse quesito é 
cumulativa)

Demonstração 
de estratégias de 

envolvimento dos 
usuários e trabalhadores 

do SUAS do serviço/
programa nos processos 

de avaliação

0; 1; 2,5
I - 0 (zero): não 

atende;

II – 1(um): atende 
parcialmente

III – 2,5 (dois 
e meio): atende 
completamente

VI - Articulação em rede
(será observada a 

capacidade de articulação 
do serviço/programa com 
a rede socioassistencial e 
demais políticas sociais 

no território)

Descrição dos parceiros 
públicos e privados 

envolvidos na execução 
do serviço/programa

0; 2,5 ; 5
I - 0 (zero): não 

atende;

II – 2,5 (dois e 
meio): atende 
parcialmente

III – 5 (cinco): 
atende 

completamente

5

VII – Indicadores
(que aferiram o 

cumprimento das metas)

Demonstração dos 
indicadores que aferirão  
as metas e prazos para 
execução das ações e 

impacto social esperado

0; 2,5 ; 5
I - 0 (zero): não 

atende;

II – 2,5 (dois e 
meio): atende 
parcialmente

III – 5 (cinco): 
atende 

completamente

5

VIII - Experiência 
previa

(na realização da 
atividade objeto das 

parceria  ou de natureza 
semelhante )

Demonstração se a 
OSC executa serviço/
programa na mesma 

atividade do objeto da 
parceria

Demonstração se a 
OSC executa serviço/

programa semelhante do 
objeto da parceria

Não executa serviço/
programa

objeto da parceria

0; 1; 2,5
I - 0 (zero): não 

atende;

II – 1(um): atende 
parcialmente

III – 2,5 (dois 
e meio): atende 
completamente

2,5

TOTAL 50

§ 1º Para aferição da nota, será atribuída pontuação para cada item, conforme o atendimento ao conteúdo 
previsto neste artigo.
I - 0 (zero): não atende;
II –1; 2,5 ( Um, dois e meio): nota intermediária: atende parcialmente;
III – 5 (cinco) nota máxima: atende completamente.

§ 2º A nota final corresponderá à soma dos pontos obtidos em cada um dos quesitos, sendo a pontuação 
máxima de 50 (cinquenta) pontos.
§ 3º. As propostas serão classificas em ordem decrescente, de acordo com a pontuação total obtida com 
base no Quadro 1- Critérios de Seleção.
§ 4º Serão desclassificadas aquelas propostas:
a) cuja pontuação total for inferior a vinte e cinco (25) pontos;
b) que recebam nota 0 (zero) em qualquer dos quesitos I,II,III;
c) não apresentarem os pré – requisitos deste edital

Art.19 Os casos de empate serão analisados de acordo com os critérios abaixo, na seguinte ordem, conforme 
previsto Art. 18:
a) maior nota no quesito “Diagnóstico Social”
b) maior nota no quesito “Atividades a serem executadas”
c) maior nota no quesito “Metas a serem atingidas”

Art.20 Persistindo a situação de empate, o desempate será feito por:
a) Maior nota na “Atividade Inovadora”,
b) Caso essas regras não solucionem o empate, a decisão será por sorteio.

§ 1º A Comissão de Seleção terá o prazo de 7 (sete) dias úteis para conclusão do julgamento das propostas 
conforme Cronograma de datas no período de 28/10 á 06/11/2020 e divulgação do resultado preliminar do 
processo de seleção no dia 07/11/2020, podendo tal prazo ser prorrogado, de forma devidamente justificada, 
por até mais 3 (três) dias úteis.

CAPÍTULO XV - DOS PRAZOS E CONDIÇÕES PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSOS DO 
RESULTADO PRELIMINAR DE CLASSIFICAÇÃO

Art.21 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 02 (dois) dias úteis, 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.
Art.22 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 e do 
Chamamento Público.
Art.23. A Comissão de Seleção terá o prazo de 3 (três) dias corridos para análise dos recursos, podendo 
reconsiderar sua decisão.
Art. 24. 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.
§ 1º A Comissão de Seleção poderá solicitar manifestação das áreas técnicas, financeira e/ou jurídica, 
visando subsidiar a análise dos recursos.
Art.25 Da decisão final não caberá novo recurso.
Parágrafo único. 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.

CAPÍTULO XVI - DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DE CLASSIFICAÇÃO E DA 
HOMOLOGAÇÃO

Art.25 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 
14/11/2020.

Art.26 Na mesma publicação a que se refere o artigo antecedente, as Organizações da Sociedade Civil 
habilitadas serão convocadas para apresentarem a documentação dos Envelopes 2 e 3, conforme consta no 
cronograma de datas no prazo de 5 (cinco) dias uteis.

Art.27 A homologação não gera direito para a organização da sociedade civil à celebração da parceria.

CAPÍTULO XVII - DO PLANO DE TRABALHO – FORMA E APRESENTAÇÃO

Art.28 O Plano de Trabalho, acompanhados de seus respectivos Planos de Aplicação de recursos, deverão 
ser entregues:

Secretaria Municipal do Bem Estar Social – SEBES
Divisão de Serviços Sociais – DSS - Sala 02

Comissão de Seleção
Endereço: Avenida Alfredo Maia, quadra 1, s/nº, Vila Falcão – Bauru-SP

 
Art.29 Os envelopes deverão estar lacrados e identificados por rede de proteção social com os dados:

EDITAL Nº 390/2020  -       CHAMAMENTO PÚBLICO Nº  007/2020
    ENVELOPE Nº 

Nome da Organização da Sociedade Civil – OSC
Endereço
Nome do Responsável Legal da OSC

§ 1º 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.

Art.30 Para celebração do Termo de Colaboração, a Organização da Sociedade Civil deverá apresentar os 
Planos de Trabalho, contendo o detalhamento das propostas submetidas e aprovadas no processo de seleção, 
bem como a previsão de receitas e despesas a serem realizadas na execução das atividades abrangidas pela 
parceria nos plano(s) de aplicação de recursos.
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Art. 31 Para fins de elaboração do Plano 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.

§ 1º O Plano de Trabalho dos programas e dos serviços continuados tipificados, deverão obrigatoriamente, 
estar de acordo com o estabelecido na Resolução CNAS nº 109/2009 (Tipificação Nacional de Serviços 
Socioassistenciais), bem como com os princípios, diretrizes e orientações constantes nos documentos de 
Orientações Técnicas publicados pelo governo federal e Padrões Normativos. 

§ 2º O Plano de Trabalho deverão contemplar as Equipes de Referência dos Serviços Tipificados, estando 
de acordo com a NOB-RH/SUAS e as Resoluções do CNAS nº 17/2011 e nº 09/2014, que reconhece as 
ocupações e as áreas de ocupações profissionais de ensino superior, médio e fundamental do SUAS e em 
consonância com o Padrão Normativo dos serviços e os programas estabelecidos pela SEBES, garantindo 
a qualidade da oferta á população.

Parágrafo único. Os itens do Plano de Trabalho cujo teor foi objeto de pontuação e classificações na etapa 
de seleção, deverão corresponder exatamente aos termos das propostas.

Art.32 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 Envelope 2. 

Art.33 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. 

Art.34 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.
Art.35 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. 
§ 1º Para a implantação ou execução dos serviços e programas, as OSC’s deverão apresentar 3 (três) 
orçamentos para a aquisição de equipamentos, com autorização prévia da equipe técnica do monitoramento/
órgão gestor.
§ 2º As ações de implantação de serviços e programas com recursos da parceria, deverão ter anuência do 
órgão gestor da assistência social.
Art.36 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). 
§ 1º Para tanto, a administração pública municipal poderá solicitar a realização de ajustes no Plano de 
Trabalho, observados os termos e as condições da proposta e do edital. 
§ 2º O prazo para realização de ajustes no Plano de Trabalho será de (04) quatro dias corridos, contado 
da data de recebimento da solicitação apresentada à organização da sociedade civil, na forma e prazo 
estabelecido no edital.

CAPÍTULO XVIII - DA CELEBRAÇÃO DA PARCERIA
Art. 37 Para celebração da parceria, a Organização da Sociedade Civil também deverá comprovar o 
preenchimento dos requisitos previstos na Lei nº 13.019, de 2014, conforme Art. 7º do edital, constante 
no Envelope 3. 
Art. 38 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.
Art.39  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. 

CAPÍTULO XIX - DA PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E VALOR PREVISTO PARA A 
REALIZAÇÃO DO OBJETO

Art.40  Os créditos orçamentários necessários ao custeio de despesas relativas ao presente Edital serão 
provenientes da funcional programática 08.2440021 2053 Rede de Proteção Social Básica; 08.244 0022 
2054 Rede de Proteção Social Especial, previstas na Lei Orçamentária Anual (LOA).
Art.41 Os recursos destinados à execução das parcerias de que tratam este Edital é proveniente do 
orçamento da Secretaria Municipal do Bem Estar Social – Fundo Municipal da Assistência Social – FMAS.
Art.42 Este chamamento e as parcerias terão vigência no exercício de 2021, 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. 
Art.43 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.

CAPÍTULO XX - DO GESTOR DA PARCERIA E DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E 
AVALIAÇÃO

Art. 44 A gestão das parcerias será realizada por agente público com poderes de controle e fiscalização, 
designado pela Portaria nº 46 de 18 de Setembro de 2020 publicada no Diário Oficial do Município, cujas 
obrigações serão aquelas determinadas pelo artigo 61 da Lei Federal nº 13.019/2014. 
Art. 45 A administração pública através da Portaria nº 45 de 18 de Setembro de 2020 publicada no Diário 
Oficial do Município, designou a Comissão de Monitoramento e Avaliação, órgão colegiado destinado a 
monitorar e avaliar as parcerias celebradas, assegurada a participação de pelo menos um servidor ocupante 
de cargo efetivo ou emprego permanente do quadro de pessoal da administração pública, que terá como 

atribuição a homologação do Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação emitido pela administração, 
por meio da Equipe Técnica de Monitoramento e Avaliação, independentemente da apresentação da 
prestação de contas devida pela organização da sociedade civil. 

CAPÍTULO XXI - DO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Art. 46 Os serviços e programas socioassistenciais que compuserem os Termos de Colaboração serão 
objeto de gestão operacional de caráter público, tendo sua execução devidamente monitorada e avaliada 
pela administração pública. 

§ 1º A gestão pública operacional e o acompanhamento da execução dos serviços e programas  citados no 
caput compreendem as seguintes atribuições: 
I - avaliar o planejamento e o processo de execução das ações de cada um dos serviços e programas; 
II - assegurar a oferta dos serviços e programas de acordo com os Padrões Normativos e exigências das 
normativas nacionais e municipais que regulamentam a política de assistência social. 

§ 2º A Equipe Técnica de Monitoramento e Avaliação, foi designada por ato publicado por meio da Portaria 
nº 67 de 03 de Setembro de 2018 publicada no Diário Oficial do Município, para acompanhamento da 
execução das ações contidas no(s) Plano(s) de Trabalho aprovados, conforme disposto na Lei 13.019/2014,  
nos Padrões Normativos, Termos de Colaboração e nos termos previstos no presente Edital. 

CAPÍTULO XXII - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Art.47 A prestação de contas de que trata o caput obedecerá aos prazos e condições assinalados nos Termos 
de Colaboração, pelas normativas expedidas pelo órgão gestor e pelo Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo em vigência à época da prestação, sob pena de suspensão dos repasses. 

Art.48 A entrega da Prestação de Contas deverá ocorrer quadrimestralmente, por meio do Sistema 
Informatizado de Prestação de Contas do Terceiro Setor, no site da Prefeitura Municipal de Bauru. 

CAPÍTULO XXIII  - DISPOSIÇÕES FINAIS
Art.49 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.
Art.50 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.
§ 1º A 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.
§ 2º 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.
Parágrafo único 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.
Art.51 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. 
Art.52 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.
Art.53 O presente Edital terá vigência de 12 meses a contar da data da homologação do resultado definitivo.
Art.54 Os casos omissos serão julgados pela comarca da cidade de Bauru. 

CAPÍTULO XXIV - DOS ANEXOS

Art.56 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 - Atividades Inovadoras
Anexo IV – Declaração de Experiência Prévia
Anexo V - Declaração da não Ocorrência de Impedimentos;
Anexo VI – Declaração de Instalações e Condições Materiais
Anexo VII  - Declaração das Obrigações Trabalhistas 
Anexo VIII- Declaração que não possui no seu quadro de dirigente membro da administração pública
Anexo IX - Relação Nominal dos Integrantes da Diretoria
Anexo X – Oficio da Verba Auxilio
Anexo XI – Plano de Trabalho
Anexo XII – Minutas dos Termos de Colaboração

ENVIAR EM PAPEL TIMBRADO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

ANEXO I

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA

Declaro que a (Organização da Sociedade Civil - OSC) está ciente e concorda com as disposições 
previstas no Edital nº 390/2020 Chamamento Público nº 007/2020, 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 ______de______________de 2020.

______________________________________
           Representante legal da OSC

ENVIAR EM PAPEL TIMBRADO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
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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 (provisões) e financeiros para desenvolver as atividades dos serviços e programas, 
objeto da parceria (citar as parcerias de campanhas,doações)

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

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 fontes 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 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/território/ microterritório;
c) indicação das fontes consultadas;
II - Descrição das atividades a serem executadas: apresentação das atividades de trabalho 

social que serão realizadas no serviço e programa, que contenha:
a) identificação dos tipos de atividades a serem executadas (conforme consta no Padrão 

Normativo), 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;
c) indicação da periodicidade e/ou carga horária das atividades a serem executadas;
d) demonstração, sempre que possível, do envolvimento dos usuários do serviço no planejamento 

e trabalhadores do SUAS na execução das ações propostas;
III - Descrição das metas:
a) apresentação das metas a serem atingidas
b) o nexo entre a meta estabelecida e a atividade a ela atrelada;

IV – Descrição de medidas de Acessibilidade: apresentação de espaços, equipamentos, bens 
ou serviços devendo ser demonstrado:

- Se a OSC tem espaços adaptados para pessoas com deficiência, ou idosos e pessoas com 
mobilidade reduzida.

V - 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;
- Demonstração, sempre que possível, do envolvimento dos usuários e trabalhadores do 

SUAS dos serviços e programas nos processos de avaliação;
VI - Articulação em rede: descrição das estratégias de articulação em rede socioassistencial e 
intersetorial, com demonstração de:
a) A Organização da Sociedade Civil deverá descrever sobre os parceiros (públicos e 

privados) envolvidos na execução do serviço/programa do município;
VII – Indicadores: Descrição dos indicadores que aferirão o cumprimento das metas e prazos 

para a execução das ações e impacto social esperado.

Bauru, ____de______2020

Assinatura_________________________          _______________________                                                                                
                 Representante legal da OSC               Técnico Responsável

ENVIAR EM PAPEL TIMBRADO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

ANEXO III

OFICIO ATIVIDADES INOVADORAS

Bauru,___  de ________  de  2020.

Senhor Secretário:
José Carlos Augusto Fernandes

  Em atenção ao Edital nº 390/2020 - Chamamento Público nº 007/2020, da Secretaria 
Municipal do Bem Estar Social (SEBES), publicada no Diário Oficial do Município de Bauru em 26/09/2020, 
que dispõe sobre o Chamamento Público para celebração do Termo de Colaboração entre poder público 
e as Organizações da Sociedade Civil (OSC’s) do Município de Bauru, referente ao cofinanciamento do 
exercício de 2021, segue em anexo as Atividades Inovadoras e os documentos comprobatórios, contendo 
os itens:

1.Nome da Atividade Inovadora:
1.1. Período de Execução:  mês_____/ano_______
1.2. Rede de Proteção Social
1.3. Objetivo
1.4. Público
1.5. Operacionalização/Descrição das Atividades
1.6. Indicadores
1.7. Impacto Social
1.8. Documentos Comprobatórios (projeto, folders, cartilhas, publicações, certificados, fotos, dentre 
outros que comprovem a execução)

Obs: Consideram-se atividades inovadoras aquelas desenvolvidas pela Organização da Sociedade Civil - 
OSC, que não são desempenhadas dentro do cronograma geral das atividades dos serviços e programas, 
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 IV

DECLARAÇÃO DE EXPERIÊNCIA PRÉVIA (do objeto ou semelhante)

Deverá constar neste documento breve relato de experiências anteriores, especificando no 
mínimo:

I – O serviço, programa socioassistenciais executado anteriormente e período executado.
II –   Usuários atendidos.
III –  Meta atendida/executada.
IV – Objetivos e finalidades institucionais e a 
V _  Capacidade técnica e operacional da organização da sociedade civil
VI – Unidade executora constando o endereço

Bauru____de___________de 2020

_____________________________________
                  Representante legal da OSC

ENVIAR EM PAPEL TIMBRADO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

ANEXO V

DECLARAÇÃO

                                   Declaro que não há impedimentos para celebração do Termo de Colaboração 
da Organização da Sociedade Civil (OSC)___________________entre o  poder público, conforme Lei 
13.019/2014 e edital nº 390/2020 Chamamento público nº   007/2020 da Secretaria Municipal do Bem 
Estar Social - SEBES, publicada no Diário Oficial do Município de Bauru em 26 de setembro de 2020, que 
dispõe sobre o Chamamento Público e as Organizações da Sociedade Civil (OSC’s) do Município de Bauru, 
referente ao cofinanciamento no exercício de 2021.

Bauru,___  de ________  de  2020

Atenciosamente,

_____________________________________
  Representante legal da OSC

ENVIAR EM PAPEL TIMBRADO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

ANEXO VI

DECLARAÇÃO

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

Bauru,___  de ________  de  2020.

Atenciosamente,

_____________________________________
Representante legal da OSC

ENVIAR EM PAPEL TIMBRADO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

ANEXO VII

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  2020.

Atenciosamente,
________________________________

Representante legal da OSC

ENVIAR EM PAPEL TIMBRADO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
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ANEXO VIII

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  2020.

Atenciosamente,

________________________________
Representante legal da OSC

ENVIAR EM PAPEL TIMBRADO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

ANEXO IX

RELAÇÃO NOMINAL DOS INTEGRANTES DA DIRETORIA

NOME 
COMPLETO

CARGO DATA DE 
NASCIMENTO RG ÓRGÃO

EXPEDIDO DATA CPF ENDEREÇO 
COMPLETO EMAIL

Bauru,___ de ________ de 2020.

Atenciosamente,

________________________________
Representante legal da OSC

ENVIAR EM PAPEL TIMBRADO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

ANEXO X

Oficio endereçado a SEBES contendo o valor que será utilizado do recurso auxilio. 

Bauru,___  de ________  de  2020.

Senhor Secretário:
José Carlos Augusto Fernandes

  Em atenção ao Edital nº390/2020 - Chamamento Público nº 007/2020, da Secretaria 
Municipal do Bem Estar Social (SEBES), publicada no Diário Oficial do Município de Bauru em 
26/09/2020, que dispõe sobre o Chamamento Público para celebração do Termo de Colaboração entre 
poder público e a Organização da Sociedade Civil (OSC) __________________________________do 
Município de Bauru, referente ao cofinanciamento do exercício de 2021, vimos solicitar o valor de R$  
_________ para verba auxilio, se comprometendo a utilizar o recurso até o mês de julho/2021. 

Obs: A OSC deverá enviar oficio com manifestação, mesmo que não há interesse na utilização recurso .

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, as 
atividades e metas a serem atingidas (de acordo com a Proposta apresentada).

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 - 2021

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 
salário Rescisão 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

salário Rescisão 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
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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 10/05/2021

Maio a Agosto 10/09/2021
Setembro a 
Dezembro 10/01/2022

Anual 20/01/2021

Bauru, ______ de ________________ de 2020.

                     Representante legal da OSC                                                       Técnico Responsável

TERMO COLABORAÇÃO – Nº    /2020
PROCESSO –     /2020
FMAS MUNICIPAL

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

 Em __________ de dezembro de dois mil e vinte, 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          , representada pelo (a) seu (sua) presidente      , RG      , CPF  
, têm como justo e compromissado, nos termos da Lei Municipal nº    de ____de ____ de 2020, e mediante 
as cláusulas e condições estabelecidas, o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA – do objeto e das metas

 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) e alterada pela Lei  nº 12.435/2011, e demais legislações pertinentes. 

2.2 Efetivar os  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 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 2.11, 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 mensalmente por meio eletrônico, a equipe técnica de monitoramento referenciada, 
relatório de atividades de acordo com o modelo apresentado pelo gestor.

2.6 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.

2.7 Priorizar os encaminhamentos atendendo as formas de acesso constante no padrão normativo.

2.8 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.

2.9 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, internet , materiais de divulgação,  home Page e identificação veículos 
adquiridos com os recursos públicos.

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 inferiores a trinta (30) dias, se a previsão do seu uso for igual ou superior a um mês, em caderneta 
de poupança cujos rendimentos auferidos, deverão ser demonstrados através de extratos bancários, que 
acompanharão as prestações de contas 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 Informar o Órgão Gestor por meio de ofício, a utilização de recursos de auxílio na implantação 
de serviços e programas  até final do 1º quadrimente, bem como  a apresentação de três orçamentos para a 
análise do técnico de monitoramento e autorização do gestor.

2.20 Solicitar a utilização do recurso do auxílio, por meio de ofício, cujos recursos deverão ser 
utilizados  até agosto  do ano vigente da parceria.

2.21  Utilizar o modelo padrão de placa de identificação do serviço, programa disponibilizado pelo 
Órgão Gestor.

2.22 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. 

2.23 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.

2.24  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 indicados na Lei Municipal 
nº ____ de ___de dezembro de 2020 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 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 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.
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3.10 Os  bens adquiridos com os recursos repassados, objeto deste Termo de Colaboração, 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$    XXXXX  (       ). 
Programa de Trabalho 08.244.0021.2053 para o financiamento dos serviços XXXXXX valor R$ XXX meta 
XX, demanda específica valor R$ XXX meta XX. A conta aberta deverá ser  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.

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 e devolução dos valores repassados, sem 
prejuízo da adoção das sanções previstas na Cláusula Sétima do presente termo.

CLÁUSULA SÉTIMA – Das Sanções Administrativas à Organização da Sociedade Civil
7.1   Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho, com o presente 
termo de colaboração e com a Lei, 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 – Das disposições Gerais
8.1       A Organização da Sociedade Civil se compromete que os trabalhadores contratados não guardam 
qualquer vínculo empregatício com o município, inexistindo, também, qualquer responsabilidade desse 
ultimo em relação as obrigações trabalhistas e demais encargos assumidos pela entidade;
8.2      O município não responde, subsidiária ou solidariamente, pela ausência de comprimento das obrigações 
fiscais, trabalhistas, previdenciárias e comerciais assumidas pela entidade, não se responsabilizando, ainda, 
por eventuais demandas judiciais;
8.3           A entidade deverá entregar ao município, mensalmente, a relação nominal atualizada dos 
beneficiários das ações relativa à parceria, contendo seus endereços completos.

CLÁUSULA NONA– da Vigência
O presente Termo terá vigência de 01/01/2021 a 31/12/2021

CLAUSULA DÉCIMA – Da Alteração e da Denúncia

9.1 O presente Termo poderá ser aditado nas metas, valores e período de vigência, por conveniência 
dos partícipes, sendo precedida de parecer do gestor.

9.2 O presente Termo poderá ser rescindido a qualquer tempo, por conveniência dos partícipes, após 
notificação prévia de 60 (sessenta) dias.

CLÁUSULA DÉCIMA  PRIMEIRA – 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, a 
falta de apresentação das Prestações de Contas nos prazos estabelecidos.
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – 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, 

JOSÉ CARLOS AUGUSTO FERNANDES
SECRETARIO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL

OSC

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  /2020

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;
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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, 

GESTOR DO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:
Nome: 
Cargo: 
CPF:                                      RG 
Data de Nascimento:  
Endereço residencial completo:  
E-mail institucional: 
E-mail pessoal: 
Telefone:
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): 
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): 
Assinatura: ______________________________________________________

PELA ENTIDADE PARCEIRA:
Nome:  
Cargo: Presidente
CPF:        RG:  
Data de Nascimento: 
Endereço residencial completo: 
Bauru - SP 
E-mail institucional: 
E-mail pessoal: 
Telefone(s):          (14) 
Assinatura: __________________________________________________

TERMO COLABORAÇÃO –    /2020
PROCESSO –    /2020
FMAS ESTADUAL 

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

 Em __________ de dezembro de dois mil e vinte, 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          , representada pelo (a) seu (sua) presidente      , RG      , CPF  
, têm como justo e compromissado, nos termos da Lei Municipal nº    de ____de ____ de 2020, e mediante 
as cláusulas e condições estabelecidas, o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA – do objeto e das metas

 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) e alterada pela Lei  nº 12.435/2011, e demais legislações pertinentes. 

2.2 Efetivar os  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 e de acordo com a NOB RH SUAS, 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 referenciada, 
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 Conceder férias em dois períodos de 15 dias, 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.

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  para finalidade alheia ao objeto da parceria de acordo com art. 45 da Lei 
13019/2014. 

2.13 Cumprir continuamente e integralmente as metas estabelecidas no presente Termo de 
Colaboração.

2.14 Divulgar a parceria da SEBES como órgão cofinanciador dos serviços, programas ou projetos 
nos meios de comunicação, internet , materiais de divulgação,  home Page e identificação veículos 
adquiridos com os recursos públicos.

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 inferiores a trinta (30) dias, se a previsão do seu uso for igual ou superior a um mês, em caderneta 
de poupança cujos rendimentos auferidos, deverão ser demonstrados através de extratos bancários, que 
acompanharão as prestações de contas quadrimestrais.

2.17 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.

2.18 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 
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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. 

2.23 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.

2.24 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 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. 

2.26  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.

2.27  Participar de reuniões de troca de experiência, de estudo de caso, de avaliação dos serviços 
programas e projetos, da rede sócio territorial, Semanas Municipais, Conferências Municipais  quando 
solicitado pelo Órgão Gestor.

2.28 Utilizar o modelo padrão de placa de identificação do serviço, programa disponibilizado pelo 
Órgão Gestor.

2.29 Na hipótese de mudança de local/endereço do serviço, programa ou projeto, informar com 
antecedência, através de Ofício ao Órgão Gestor sobre a nova localização pretendida, para que após análise 
sobre a garantia de fácil acesso da população beneficiária seja autorizado a transferência local/endereço.

2.30 Apresentar os relatórios mensais e trimestrais conforme prazo estabelecido pelo Órgão Gestor. 

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 2020 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 quadrimestrais nas prestações de contas 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 Aplicar pesquisa de satisfação com os beneficiários dos Serviços, Programas e Projetos e utilizar 
os resultados como subsídios na avaliação da parceria celebrada e do cumprimento dos objetivos pactuados, 
bem como na reorientação e no ajuste das metas e atividades definidas.

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 dos serviços, programas ou 
projetos executado.

CLÁUSULA QUARTA– do Financiamento

4.1 O Município – SEBES através do FMAS destinará o valor total de R$    XXXXX  (       ). 
Programa de Trabalho 08.244.0021.2053 para o financiamento dos serviços XXXXXX valor R$ XXX meta 
XX, demanda específica valor R$ XXX meta XX. A conta aberta deverá ser  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.    

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.

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 e devolução dos valores repassados, sem 
prejuízo da adoção das sanções previstas na Cláusula Sétima do presente termo.

CLÁUSULA SÉTIMA – Das Sanções Administrativas à Organização da Sociedade Civil

7.1 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 – Das disposições Gerais

8.1 A Organização da Sociedade Civil se compromete que os trabalhadores contratados não 
guardam qualquer vínculo empregatício com o município, inexistindo, também, qualquer responsabilidade 
desse ultimo em relação as obrigações trabalhistas e demais encargos assumidos pela entidade;
8.2      O município não responde, subsidiária ou solidariamente, pela ausência de comprimento das obrigações 
fiscais, trabalhistas, previdenciárias e comerciais assumidas pela entidade, não se responsabilizando, ainda, 
por eventuais demandas judiciais;
8.3           A entidade deverá entregar ao município, mensalmente, a relação nominal atualizada dos 
beneficiários das ações relativa à parceria, contendo seus endereços completos.

CLÁUSULA NONA– da Vigência
 
 O presente Termo terá vigência de 01/01/2021 a 31/12/2021
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CLAUSULA DÉCIMA – Da Alteração e da Denúncia

9.1 O presente Termo poderá ser aditado nas metas, valores e período de vigência, por conveniência 
dos partícipes, sendo precedida de parecer do gestor.

9.2 O presente Termo poderá ser rescindido a qualquer tempo, por conveniência dos partícipes, após 
notificação prévia de 60 (sessenta) dias.

CLÁUSULA DÉCIMA  PRIMEIRA – 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, a 
falta de apresentação das Prestações de Contas nos prazos estabelecidos.
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – 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,   

JOSÉ CARLOS AUGUSTO FERNANDES
SECRETARIO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL

OSC

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         /2020

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,  

GESTOR DO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:
Nome: 
Cargo: 
CPF:                                      RG 
Data de Nascimento:  
Endereço residencial completo:  
E-mail institucional: 
E-mail pessoal: 
Telefone:
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): 
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): 
Assinatura: ______________________________________________________

PELA ENTIDADE PARCEIRA:
Nome:  
Cargo: Presidente
CPF:        RG:  
Data de Nascimento: 
Endereço residencial completo: 
Bauru - SP 
E-mail institucional: 
E-mail pessoal: 
Telefone(s):          (14) 
Assinatura: __________________________________________________

TERMO DE COLABORAÇÃO –    /2020
PROCESSO -     /2020
FMAS FEDERAL

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

 Em __________ de dezembro de dois mil e vinte, 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          , representada pelo (a) seu (sua) presidente      , RG      , CPF  
, têm como justo e compromissado, nos termos da Lei Municipal nº    de ____de ____ de 2020, e mediante 
as cláusulas e condições estabelecidas, o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA – do objeto e das metas

 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) e alterada pela Lei  nº 12.435/2011, e demais legislações pertinentes. 

2.2 Efetivar os  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 e de acordo com a NOB RH SUAS, 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, a equipe técnica de monitoramento referenciada, 
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.
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2.9 Priorizar os encaminhamentos atendendo as formas de acesso constante no padrão normativo.

2.10 Conceder férias em dois períodos de 15 dias, 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.

2.11 Apresentar para a administração publica, através de ofício, 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 da parceria, servidor ou 
empregado público, bem como utiliza-lo para finalidade alheia ao objeto da parceria de acordo com art. 45 
da Lei 13019/2014. 

2.13 Cumprir continuamente e integralmente as metas estabelecidas no presente Termo de 
Colaboração.

2.14 Divulgar a parceria da SEBES como órgão cofinanciador dos serviços, programas ou projetos 
nos meios de comunicação, internet , materiais de divulgação,  home Page e identificação veículos 
adquiridos com os recursos públicos.

2.15 Manter e movimentar os recursos repassados na utilização do objeto deste Termo em conta 
bancária específica 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 inferiores a trinta (30) dias, se a previsão do seu uso for igual ou superior a um mês, em caderneta 
de poupança cujos rendimentos auferidos, deverão ser demonstrados através de extratos bancários, que 
acompanharão as prestações de contas quadrimestrais.

2.17 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.

2.18 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. 

2.23 Abster-se, durante a vigência da parceria de ter como dirigente membros do poder ou Ministério 
Público, dirigente de órgão ou entidade da administração pública municipal direta e indireta, estendendo-
se a vedação aos respectivos cônjuges ou companheiros, bem como parentes linha reta, colateral ou por 
afinidade.

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 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. 

2.26  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.

2.27  Participar de reuniões de troca de experiência, de estudo de caso, de avaliação dos serviços 
programas e projetos, da rede sócio territorial, Semanas Municipais, Conferências Municipais  quando 
solicitado pelo Órgão Gestor.

2.28 Utilizar o modelo padrão de placa de identificação do serviço, programa disponibilizado pelo 
Órgão Gestor.

2.29 Na hipótese de mudança de local/endereço do serviço, programa ou projeto, informar com 
antecedência, através de Ofício ao Órgão Gestor sobre a nova localização pretendida, para que após análise 
sobre a garantia de fácil acesso da população beneficiária seja autorizado a transferência local/endereço.

2.30 Apresentar os relatórios mensais conforme prazo estabelecido pelo Órgão Gestor. 

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 2020 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 e 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 quadrimestrais nas prestações de contas 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 Aplicar pesquisa de satisfação com os beneficiários dos Serviços, Programas e Projetos e utilizar 
os resultados como subsídios na avaliação da parceria celebrada e do cumprimento dos objetivos pactuados, 
bem como na reorientação e no ajuste das metas e atividades definidas.

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 dos serviços, programas ou 
projetos executado.

CLÁUSULA QUARTA– do Financiamento

4.1 O Município – SEBES através do FMAS destinará o valor total de R$    XXXXX  (       ). 
Programa de Trabalho 08.244.0021.2053 para o financiamento dos serviços XXXXXX valor R$ XXX meta 
XX, demanda específica valor R$ XXX meta XX. A conta aberta deverá ser  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.   

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.

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 (a) 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:
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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 e devolução dos valores repassados, sem 
prejuízo da adoção das sanções previstas na Cláusula Sétima do presente termo.

CLÁUSULA SÉTIMA – Das Sanções Administrativas à Organização da Sociedade Civil

7.1   Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho, com o presente 
termo de colaboração e com a Lei, 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 – Das disposições Gerais

8.1       A Organização da Sociedade Civil se compromete que os trabalhadores contratados não guardam 
qualquer vínculo empregatício com o município, inexistindo, também, qualquer responsabilidade desse 
ultimo em relação as obrigações trabalhistas e demais encargos assumidos pela entidade;
8.2      O município não responde, subsidiária ou solidariamente, pela ausência de comprimento das obrigações 
fiscais, trabalhistas, previdenciárias e comerciais assumidas pela entidade, não se responsabilizando, ainda, 
por eventuais demandas judiciais;
8.3           A Organização da Sociedade Civil deverá entregar ao município, mensalmente, a relação nominal 
atualizada dos beneficiários das ações relativa à parceria, contendo seus endereços completos.

CLÁUSULA NONA– da Vigência

 O presente Termo terá vigência de 01/01/2021 a 31/12/2021

CLAUSULA DÉCIMA – Da Alteração e da Denúncia

9.1 O presente Termo poderá ser aditado nas metas, valores e período de vigência, por conveniência 
dos partícipes, sendo precedida de parecer do gestor.

9.2 O presente Termo poderá ser rescindido a qualquer tempo, por conveniência dos partícipes, após 
notificação prévia de 60 (sessenta) dias.

CLÁUSULA DÉCIMA  PRIMEIRA – 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, a 
falta de apresentação das Prestações de Contas nos prazos estabelecidos.
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – 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, 

JOSÉ CARLOS AUGUSTO FERNANDES
SECRETARIO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL

OSC

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,  

GESTOR DO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:
Nome:
Cargo:
CPF:                                      RG
Data de Nascimento:
Endereço residencial completo:
E-mail institucional:
E-mail pessoal:
Telefone:
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):
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):
Assinatura: ______________________________________________________

PELA ENTIDADE PARCEIRA:
Nome:
Cargo: Presidente
CPF:        RG:
Data de Nascimento:
Endereço residencial completo:
Bauru - SP
E-mail institucional:
E-mail pessoal:
Telefone(s):          (14)
Assinatura: __________________________________________________
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TERMO COLABORAÇÃO – Nº    /2021
PROCESSO –     /2020
FMAS MUNICIPAL

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

 Em __________ de dezembro de dois mil e vinte, 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          , representada pelo (a) seu (sua) presidente      , RG      , CPF  
, têm como justo e compromissado, nos termos da Lei Municipal nº    de ____de ____ de 2020, e mediante 
as cláusulas e condições estabelecidas, o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA – do objeto e das metas

 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) e alterada pela Lei  nº 12.435/2011, e demais legislações pertinentes. 

2.2 Efetivar os  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 e de acordo com a NOB RH SUAS, 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, a equipe técnica de monitoramento referenciada, 
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 Conceder férias em dois períodos de 15 dias, 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.

2.11 Apresentar para a administração publica, através de ofício, 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 da parceria, servidor ou 
empregado público, bem como utiliza-lo para finalidade alheia ao objeto da parceria de acordo com art. 45 
da Lei 13019/2014. 

2.13 Cumprir continuamente e integralmente as metas estabelecidas no presente Termo de 
Colaboração.

2.14 Divulgar a parceria da SEBES como órgão cofinanciador dos serviços, programas ou projetos 
nos meios de comunicação, internet , materiais de divulgação,  home Page e identificação veículos 
adquiridos com os recursos públicos.

2.15 Manter e movimentar os recursos repassados na utilização do objeto deste Termo em conta 
bancária específica 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 inferiores a trinta (30) dias, se a previsão do seu uso for igual ou superior a um mês, em caderneta 
de poupança cujos rendimentos auferidos, deverão ser demonstrados através de extratos bancários, que 
acompanharão as prestações de contas quadrimestrais.

2.17 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.

2.18 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. 

2.23 Abster-se, durante a vigência da parceria de ter como dirigente membros do poder ou Ministério 
Público, dirigente de órgão ou entidade da administração pública municipal direta e indireta, estendendo-
se a vedação aos respectivos cônjuges ou companheiros, bem como parentes linha reta, colateral ou por 
afinidade.

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 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. 

2.26  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.

2.27  Participar de reuniões de troca de experiência, de estudo de caso, de avaliação dos serviços 
programas e projetos, da rede sócio territorial, Semanas Municipais, Conferências Municipais  quando 
solicitado pelo Órgão Gestor.

2.28 Informar o Órgão Gestor por meio de ofício, a utilização de recursos de auxílio na implantação 
de serviços e programas  até final do 1º quadrimente, bem como  a apresentação de três orçamentos para a 
análise do técnico de monitoramento e autorização do gestor.

2.30 Utilizar o modelo padrão de placa de identificação do serviço, programa disponibilizado pelo 
Órgão Gestor.

2.31 Na hipótese de mudança de local/endereço do serviço, programa ou projeto, informar com 
antecedência, através de Ofício ao Órgão Gestor sobre a nova localização pretendida, para que após análise 
sobre a garantia de fácil acesso da população beneficiária seja autorizado a transferência local/endereço.

2.32 Apresentar os relatórios mensais conforme prazo estabelecido pelo Órgão Gestor. 

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 2020 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 e sempre que verificada alguma irregularidade.

3.6 Disponibilizar aos Conselhos Municipais relatórios das atividades da Organização da Sociedade 
Civil, quando solicitado;
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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 quadrimestrais nas prestações de contas 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 Aplicar pesquisa de satisfação com os beneficiários dos Serviços, Programas e Projetos e utilizar 
os resultados como subsídios na avaliação da parceria celebrada e do cumprimento dos objetivos pactuados, 
bem como na reorientação e no ajuste das metas e atividades definidas.

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 dos serviços, programas ou 
projetos executado.

CLÁUSULA QUARTA– do Financiamento

4.1 O Município – SEBES através do FMAS destinará o valor total de R$    XXXXX  (       ). 
Programa de Trabalho 08.244.0021.2053 para o financiamento dos serviços XXXXXX valor R$ XXX meta 
XX, demanda específica valor R$ XXX meta XX. A conta aberta deverá ser  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.   

4.2 O recurso referente a  demanda específica, deverá ser solicitado por meio de oficio com atestado 
médico e CID, onde será analisado pelo técnico de monitoramento e posteriormente autorizado pelo Gestor.

4.3 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.

4.4 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. 

4.5 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.

4.6 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.

4.7 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 (a) 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 e devolução dos valores repassados, sem 
prejuízo da adoção das sanções previstas na Cláusula Sétima do presente termo.

CLÁUSULA SÉTIMA – Das Sanções Administrativas à Organização da Sociedade Civil

7.1   Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho, com o presente 
termo de colaboração e com a Lei, 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 – Das disposições Gerais
8.1       A Organização da Sociedade Civil se compromete que os trabalhadores contratados não guardam 
qualquer vínculo empregatício com o município, inexistindo, também, qualquer responsabilidade desse 
ultimo em relação as obrigações trabalhistas e demais encargos assumidos pela entidade;
8.2      O município não responde, subsidiária ou solidariamente, pela ausência de comprimento das obrigações 
fiscais, trabalhistas, previdenciárias e comerciais assumidas pela entidade, não se responsabilizando, ainda, 
por eventuais demandas judiciais;
8.3           A entidade deverá entregar ao município, mensalmente, a relação nominal atualizada dos 
beneficiários das ações relativa à parceria, contendo seus endereços completos.

CLÁUSULA NONA– da Vigência

 O presente Termo terá vigência de 01/01/2021 a 31/12/2021

CLAUSULA DÉCIMA – Da Alteração e da Denúncia

9.1 O presente Termo poderá ser aditado nas metas, valores e período de vigência, por conveniência 
dos partícipes, sendo precedida de parecer do gestor.

9.2 O presente Termo poderá ser rescindido a qualquer tempo, por conveniência dos partícipes, após 
notificação prévia de 60 (sessenta) dias.

CLÁUSULA DÉCIMA  PRIMEIRA – 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, a 
falta de apresentação das Prestações de Contas nos prazos estabelecidos.
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – 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, 

JOSÉ CARLOS AUGUSTO FERNANDES
SECRETARIO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL

OSC

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  /2020

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;
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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, 

GESTOR DO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:
Nome: 
Cargo: 
CPF:                                      RG 
Data de Nascimento:  
Endereço residencial completo:  
E-mail institucional: 
E-mail pessoal: 
Telefone:
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): 
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): 
Assinatura: ______________________________________________________

PELA ENTIDADE PARCEIRA:
Nome:  
Cargo: Presidente
CPF:        RG:  
Data de Nascimento: 
Endereço residencial completo: 
Bauru - SP 
E-mail institucional: 
E-mail pessoal: 
Telefone(s):          (14) 
Assinatura: __________________________________________________

TERMO COLABORAÇÃO –     /2020 
PROCESSO –     /2020
FMAS ESTADUAL

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

 Em __________ de dezembro de dois mil e vinte, 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          , representada pelo (a) seu (sua) presidente      , RG      , CPF  
, têm como justo e compromissado, nos termos da Lei Municipal nº    de ____de ____ de 2020, e mediante 
as cláusulas e condições estabelecidas, o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA – do objeto e das metas

 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 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.
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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 em 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.

2.29  Participar de reuniões de troca de experiência, de estudo de caso, de avaliação dos serviços 
programas e projetos, da rede sócio territorial, Semanas Municipais, Conferências Municipais  quando 
solicitado pelo Órgão Gestor.

2.30 Informar o Órgão Gestor por meio de ofício, a utilização de recursos de auxílio na implantação 
de serviços e programas  até final do 1º quadrimente, bem como  a apresentação de três orçamentos para a 
análise do técnico de monitoramento e autorização do gestor.

2.31 Utilizar o modelo padrão de placa de identificação do serviço, programa disponibilizado pelo 
Órgão Gestor.

2.32 Na hipótese de mudança de local/endereço do serviço, programa ou projeto, informar com 
antecedência, através de Ofício ao Órgão Gestor sobre a nova localização pretendida, para que após análise 
sobre a garantia de fácil acesso da população beneficiária seja autorizado a transferência local/endereço.

2.33 Apresentar os relatórios mensais conforme prazo estabelecido pelo Órgão Gestor. 

3.1 Transferir à Organização da Sociedade Civil os recursos financeiros aprovados pela Lei 
Municipal nº _____ de __ de dezembro de 2020 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 e 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 quadrimestrais nas prestações de contas 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 Aplicar pesquisa de satisfação com os beneficiários dos Serviços, Programas e Projetos e utilizar 
os resultados como subsídios na avaliação da parceria celebrada e do cumprimento dos objetivos pactuados, 
bem como na reorientação e no ajuste das metas e atividades definidas.

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 dos serviços, programas ou 
projetos executado.

CLÁUSULA QUARTA– do Financiamento

4.1 O Município – SEBES através do FMAS destinará o valor total de R$    XXXXX  (       ). 
Programa de Trabalho 08.244.0021.2054 para o financiamento dos serviços XXXXXX valor R$ XXX meta 
XX, demanda específica valor R$ XXX meta XX. A conta aberta deverá ser  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.   

4.2 O recurso referente a  demanda específica, deverá ser solicitado por meio de oficio com atestado 
médico e CID, onde será analisado pelo técnico de monitoramento e posteriormente autorizado pelo Gestor.

4.3 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.

4.4 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. 

4.5 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.

4.6 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.

4.7 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 (a) 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 e devolução dos valores repassados, sem 
prejuízo da adoção das sanções previstas na Cláusula Sétima do presente termo.

CLÁUSULA SÉTIMA – Das Sanções Administrativas à Organização da Sociedade Civil
7.1   Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho, com o presente 
termo de colaboração e com a Lei, a administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à Organização 
da Sociedade Civil parceira as seguintes sanções:
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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 – Das disposições Gerais
8.1       A Organização da Sociedade Civil se compromete que os trabalhadores contratados não guardam 
qualquer vínculo empregatício com o município, inexistindo, também, qualquer responsabilidade desse 
ultimo em relação as obrigações trabalhistas e demais encargos assumidos pela entidade;
8.2      O município não responde, subsidiária ou solidariamente, pela ausência de comprimento das obrigações 
fiscais, trabalhistas, previdenciárias e comerciais assumidas pela entidade, não se responsabilizando, ainda, 
por eventuais demandas judiciais;
8.3           A entidade deverá entregar ao município, mensalmente, a relação nominal atualizada dos 
beneficiários das ações relativa à parceria, contendo seus endereços completos.

CLÁUSULA NONA– da Vigência
O presente Termo terá vigência de 01/01/2021 a 31/12/2021

CLAUSULA DÉCIMA – Da Alteração e da Denúncia

9.1 O presente Termo poderá ser aditado nas metas, valores e período de vigência, por conveniência 
dos partícipes, sendo precedida de parecer do gestor.

9.2 O presente Termo poderá ser rescindido a qualquer tempo, por conveniência dos partícipes, após 
notificação prévia de 60 (sessenta) dias.

CLÁUSULA DÉCIMA  PRIMEIRA – 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, a 
falta de apresentação das Prestações de Contas nos prazos estabelecidos.
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – 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, 

JOSÉ CARLOS AUGUSTO FERNANDES
SECRETARIO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL

OSC

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  /2020

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, 

GESTOR DO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:
Nome: 
Cargo: 
CPF:                                      RG 
Data de Nascimento:  
Endereço residencial completo:  
E-mail institucional: 
E-mail pessoal: 
Telefone:
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): 
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): 
Assinatura: ______________________________________________________

PELA ENTIDADE PARCEIRA:
Nome:  
Cargo: Presidente
CPF:        RG:  
Data de Nascimento: 
Endereço residencial completo: 
Bauru - SP 
E-mail institucional: 
E-mail pessoal: 
Telefone(s):          (14) 
Assinatura: __________________________________________________

TERMO COLABORAÇÃO –     /2020 
PROCESSO –     /2020
FMAS FEDERAL

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

 Em __________ de dezembro de dois mil e vinte, 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          , representada pelo (a) seu (sua) presidente      , RG      , CPF  
, têm como justo e compromissado, nos termos da Lei Municipal nº    de ____de ____ de 2020, e mediante 
as cláusulas e condições estabelecidas, o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA – do objeto e das metas

 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 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 
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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 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 
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.

2.25 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 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.
4.1 O Município – SEBES através do FMAS destinará o valor total de R$    XXXXX  (       ). 
Programa de Trabalho 08.244.0021.2054 para o financiamento dos serviços XXXXXX valor R$ XXX meta 
XX, demanda específica valor R$ XXX meta XX. A conta aberta deverá ser  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.   

4.2 O recurso referente a  demanda específica, deverá ser solicitado por meio de oficio com atestado 
médico e CID, onde será analisado pelo técnico de monitoramento e posteriormente autorizado pelo Gestor.

4.3 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.

4.4 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. 

4.5 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.

4.6 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.

4.7 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 
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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 (a) 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 e devolução dos valores repassados, sem prejuízo da 
adoção das sanções previstas na Cláusula Sétima do presente termo.

CLÁUSULA SÉTIMA – Das Sanções Administrativas à Organização da Sociedade Civil

7.1  Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho, com o presente termo de 
colaboração e com a Lei, 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 – Das disposições Gerais

8.1 A Organização da Sociedade Civil se compromete que os trabalhadores contratados não 
guardam qualquer vínculo empregatício com o município, inexistindo, também, qualquer responsabilidade 
desse ultimo em relação as obrigações trabalhistas e demais encargos assumidos pela entidade;
8.2      O município não responde, subsidiária ou solidariamente, pela ausência de comprimento das obrigações 
fiscais, trabalhistas, previdenciárias e comerciais assumidas pela entidade, não se responsabilizando, ainda, 
por eventuais demandas judiciais;
8.3           A entidade deverá entregar ao município, mensalmente, a relação nominal atualizada dos 
beneficiários das ações relativa à parceria, contendo seus endereços completos.

CLÁUSULA NONA– da Vigência

 O presente Termo terá vigência de 01/01/2021 a 31/12/2021

CLAUSULA DÉCIMA – Da Alteração e da Denúncia

9.1 O presente Termo poderá ser aditado nas metas, valores e período de vigência, por conveniência 
dos partícipes, sendo precedida de parecer do gestor.

9.2 O presente Termo poderá ser rescindido a qualquer tempo, por conveniência dos partícipes, após 
notificação prévia de 60 (sessenta) dias.

CLÁUSULA DÉCIMA  PRIMEIRA – 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, a 
falta de apresentação das Prestações de Contas nos prazos estabelecidos.

 CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – 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, 

JOSÉ CARLOS AUGUSTO FERNANDES
SECRETARIO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL

OSC

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  /2020

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, 

GESTOR DO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:
Nome: 
Cargo: 
CPF:                                      RG 
Data de Nascimento:  
Endereço residencial completo:  
E-mail institucional: 
E-mail pessoal: 
Telefone:
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): 
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): 
Assinatura: ______________________________________________________
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PELA ENTIDADE PARCEIRA:
Nome:  
Cargo: Presidente
CPF:        RG:  
Data de Nascimento: 
Endereço residencial completo: 
Bauru - SP 
E-mail institucional: 
E-mail pessoal: 
Telefone(s):          (14) 
Assinatura: __________________________________________________

TERMO COLABORAÇÃO –     /2020 
PROCESSO –     /2020
FMAS MUNICIPAL

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

 Em __________ de dezembro de dois mil e vinte, 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          , representada pelo (a) seu (sua) presidente      , RG      , CPF  
, têm como justo e compromissado, nos termos da Lei Municipal nº    de ____de ____ de 2020, e mediante 
as cláusulas e condições estabelecidas, o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA – do objeto e das metas

 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 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 em 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.

2.29  Participar de reuniões de troca de experiência, de estudo de caso, de avaliação dos serviços 
programas e projetos, da rede sócio territorial, Semanas Municipais, Conferências Municipais  quando 
solicitado pelo Órgão Gestor.

2.30 Informar o Órgão Gestor por meio de ofício, a utilização de recursos de auxílio na implantação 
de serviços e programas  até final do 1º quadrimente, bem como  a apresentação de três orçamentos para a 
análise do técnico de monitoramento e autorização do gestor.

2.31 Utilizar o modelo padrão de placa de identificação do serviço, programa disponibilizado pelo 
Órgão Gestor.

2.32 Na hipótese de mudança de local/endereço do serviço, programa ou projeto, informar com 
antecedência, através de Ofício ao Órgão Gestor sobre a nova localização pretendida, para que após análise 
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sobre a garantia de fácil acesso da população beneficiária seja autorizado a transferência local/endereço.

2.33 Apresentar os relatórios mensais conforme prazo estabelecido pelo Órgão Gestor. 

3.1 Transferir à Organização da Sociedade Civil os recursos financeiros aprovados pela Lei 
Municipal nº _____ de __ de dezembro de 2020 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 e 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 quadrimestrais nas prestações de contas 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 Aplicar pesquisa de satisfação com os beneficiários dos Serviços, Programas e Projetos e utilizar 
os resultados como subsídios na avaliação da parceria celebrada e do cumprimento dos objetivos pactuados, 
bem como na reorientação e no ajuste das metas e atividades definidas.

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 dos serviços, programas ou 
projetos executado.

CLÁUSULA QUARTA– do Financiamento

4.1 O Município – SEBES através do FMAS destinará o valor total de R$    XXXXX  (       ). 
Programa de Trabalho 08.244.0021.2054 para o financiamento dos serviços XXXXXX valor R$ XXX meta 
XX, demanda específica valor R$ XXX meta XX. A conta aberta deverá ser  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.   

4.2 O recurso referente a  demanda específica, deverá ser solicitado por meio de oficio com atestado 
médico e CID, onde será analisado pelo técnico de monitoramento e posteriormente autorizado pelo Gestor.

4.3 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.

4.4 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. 

4.5 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.

4.6 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.

4.7 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 (a) 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 e devolução dos valores repassados, sem 
prejuízo da adoção das sanções previstas na Cláusula Sétima do presente termo.

CLÁUSULA SÉTIMA – Das Sanções Administrativas à Organização da Sociedade Civil

7.1   Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho, com o presente 
termo de colaboração e com a Lei, 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 – Das disposições Gerais

8.1       A Organização da Sociedade Civil se compromete que os trabalhadores contratados não guardam 
qualquer vínculo empregatício com o município, inexistindo, também, qualquer responsabilidade desse 
ultimo em relação as obrigações trabalhistas e demais encargos assumidos pela entidade;
8.2      O município não responde, subsidiária ou solidariamente, pela ausência de comprimento das obrigações 
fiscais, trabalhistas, previdenciárias e comerciais assumidas pela entidade, não se responsabilizando, ainda, 
por eventuais demandas judiciais;
8.3           A entidade deverá entregar ao município, mensalmente, a relação nominal atualizada dos 
beneficiários das ações relativa à parceria, contendo seus endereços completos.

CLÁUSULA NONA– da Vigência
 
 O presente Termo terá vigência de 01/01/2021 a 31/12/2021

CLAUSULA DÉCIMA – Da Alteração e da Denúncia

9.1 O presente Termo poderá ser aditado nas metas, valores e período de vigência, por conveniência 
dos partícipes, sendo precedida de parecer do gestor.

9.2 O presente Termo poderá ser rescindido a qualquer tempo, por conveniência dos partícipes, após 
notificação prévia de 60 (sessenta) dias.

CLÁUSULA DÉCIMA  PRIMEIRA – 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, a 
falta de apresentação das Prestações de Contas nos prazos estabelecidos.
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 CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – 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, 

JOSÉ CARLOS AUGUSTO FERNANDES
SECRETARIO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL

OSC

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  /2020

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, 

GESTOR DO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:
Nome: 
Cargo: 
CPF:                                      RG 
Data de Nascimento:  
Endereço residencial completo:  
E-mail institucional: 
E-mail pessoal: 
Telefone:
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): 
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): 
Assinatura: ______________________________________________________

PELA ENTIDADE PARCEIRA:
Nome:  
Cargo: Presidente
CPF:        RG:  
Data de Nascimento: 
Endereço residencial completo: 
Bauru - SP 
E-mail institucional: 
E-mail pessoal: 
Telefone(s):          (14) 
Assinatura: __________________________________________________

TERMO COLABORAÇÃO – Nº    /2020
PROCESSO –     /2020
FMAS MUNICIPAL

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

 Em __________ de dezembro de dois mil e vinte, 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          , representada pelo (a) seu (sua) presidente      , RG      , CPF  
, têm como justo e compromissado, nos termos da Lei Municipal nº    de ____de ____ de 2020, e mediante 
as cláusulas e condições estabelecidas, o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA – do objeto e das metas

 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 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 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.

2.7 Priorizar os encaminhamentos atendendo as formas de acesso constante no padrão normativo.

2.8 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.

2.9 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, internet , materiais de divulgação,  home Page e identificação veículos 
adquiridos com os recursos públicos.

2.10 Manter e movimentar os recursos repassados na utilização do objeto deste Termo em conta 
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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 inferiores a trinta (30) dias, se a previsão do seu uso for igual ou superior a um mês, em caderneta 
de poupança cujos rendimentos auferidos, deverão ser demonstrados através de extratos bancários, que 
acompanharão as prestações de contas 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 Informar o Órgão Gestor por meio de ofício, a utilização de recursos de auxílio na implantação 
de serviços e programas  até final do 1º quadrimente, bem como  a apresentação de três orçamentos para a 
análise do técnico de monitoramento e autorização do gestor.

2.20 Solicitar a utilização do recurso do auxílio, por meio de ofício, cujos recursos deverão ser 
utilizados  até agosto  do ano vigente da parceria.

2.21  Utilizar o modelo padrão de placa de identificação do serviço, programa disponibilizado pelo 
Órgão Gestor.

2.22 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. 

2.23 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.

2.24  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 indicados na Lei Municipal 
nº ____ de ___de dezembro de 2020 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 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 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, 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$    XXXXX  (       ). 
Programa de Trabalho 08.244.0021.2054 para o financiamento dos serviços XXXXXX valor R$ XXX meta 
XX, demanda específica valor R$ XXX meta XX. A conta aberta deverá ser  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.

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  
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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 e devolução dos valores repassados, sem 
prejuízo da adoção das sanções previstas na Cláusula Sétima do presente termo.

CLÁUSULA SÉTIMA – Das Sanções Administrativas à Organização da Sociedade Civil

7.1   Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho, com o presente 
termo de colaboração e com a Lei, 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 – Das disposições Gerais
8.1       A Organização da Sociedade Civil se compromete que os trabalhadores contratados não guardam 
qualquer vínculo empregatício com o município, inexistindo, também, qualquer responsabilidade desse 
ultimo em relação as obrigações trabalhistas e demais encargos assumidos pela entidade;
8.2      O município não responde, subsidiária ou solidariamente, pela ausência de comprimento das obrigações 
fiscais, trabalhistas, previdenciárias e comerciais assumidas pela entidade, não se responsabilizando, ainda, 
por eventuais demandas judiciais;
8.3           A entidade deverá entregar ao município, mensalmente, a relação nominal atualizada dos 
beneficiários das ações relativa à parceria, contendo seus endereços completos.

CLÁUSULA NONA– da Vigência

 O presente Termo terá vigência de 01/01/2021 a 31/12/2021

CLAUSULA DÉCIMA – Da Alteração e da Denúncia

9.1 O presente Termo poderá ser aditado nas metas, valores e período de vigência, por conveniência 
dos partícipes, sendo precedida de parecer do gestor.

9.2 O presente Termo poderá ser rescindido a qualquer tempo, por conveniência dos partícipes, após 
notificação prévia de 60 (sessenta) dias.

CLÁUSULA DÉCIMA  PRIMEIRA – 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, a 
falta de apresentação das Prestações de Contas nos prazos estabelecidos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – 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, 

JOSÉ CARLOS AUGUSTO FERNANDES
SECRETARIO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL

OSC

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  /2020

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, 

GESTOR DO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:
Nome: 
Cargo: 
CPF:                                      RG 
Data de Nascimento:  
Endereço residencial completo:  
E-mail institucional: 
E-mail pessoal: 
Telefone:
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): 
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): 
Assinatura: ______________________________________________________

PELA ENTIDADE PARCEIRA:
Nome:  
Cargo: Presidente
CPF:        RG:  
Data de Nascimento: 
Endereço residencial completo: 
Bauru - SP 
E-mail institucional: 
E-mail pessoal: 
Telefone(s):          (14) 
Assinatura: __________________________________________________

Secretaria de Cultura
Luiz Ricardo Ferreira

Secretário 

EXTRATOS
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 9.574/19 - PROCESSO Nº 107.773/19 - 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU - CONTRATADA: MARIANA DA SILVA VITA - 
OBJETO: As partes resolvem alterar o item 5.1 da Cláusula Quinta do contrato, para acrescer mais 06 (seis) 
meses ao prazo de vigência, passando de 12 (doze) meses para 18 (dezoito) meses, o prazo total do contrato, 
que passa a ter a seguinte redação: “5.1. O presente contrato tem prazo de vigência de 18 (dezoito) meses, 
iniciando-se o projeto a partir da assinatura, podendo ser prorrogado a critério das partes.” 2. Resolvem, 
ainda, alterar o cronograma de execução do projeto, para acrescer 06 (seis) meses ao prazo de execução do 
projeto, alterando o item 6.1 da Cláusula Sexta do contrato original, sendo que os referidos subitens passam 
a ter a seguinte redação: “6.1.O CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, pelos serviços prestados o 
valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que será suportado pela Dotação Orçamentária do Município de 
Bauru, da Secretaria Municipal de Cultura, dividido em 03 (três) parcelas, sendo: 6.1.1. A primeira parcela 
paga em 27 de novembro de 2.019, correspondente a 40% (quarenta por cento) do orçamento aprovado pela 
Comissão Julgadora, ou seja, R$ 4.000,00 (quatro mil reais); 6.1.2. A segunda parcela, no mesmo valor, no 
início da segunda etapa do cronograma financeiro do projeto, ou seja, em 28 de fevereiro de 2.020, uma vez 
comprovada à realização das atividades do primeiro período do plano de trabalho; 6.1.3. A terceira e última 
parcela, correspondente a 20% (vinte por cento) do orçamento aprovado pela Comissão Julgadora, ou seja, 
R$ 2.000,00 (dois mil reais) efetuada ao término do plano de trabalho previsto para março de 2.021.” – 
ASSINATURA:07/08/20.
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Secretaria da Educação
Isabel Cristina Miziara

Secretária
ATOS DECISÓRIOS 2020

A Secretária Municipal de Educação com base na lei nº 5.795 de 22 de outubro de 2009, art. 7º, expede o 
Ato Decisório, em nome do interessado abaixo:

LAÍS DOS SANTOS DOMINGUES , RG 45991675-0, Especialista em Educação-Professora Adjunta de 
Educação Básica Infantil, da EMEII Iara Conceição Vicente , da Prefeitura Municipal de Bauru e Professor 
PEBII, na Escola Estadual Ernesto Monte,  na cidade de Bauru. Ato decisório nº 379/2020. Acumulação 
legal.

Secretaria de 
Economia e Finanças

Everson Demarchi
Secretário

DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

DIRETORA: REGIANE MORGADO

PROCESSO FORNECEDOR DOCUMENTO VALOR

20789/2011 AELESAB 218 R$             5.200,00

66915/2013 COM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA 325 R$           81.706,73

66915/2013 COM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA 339 R$                104,29

66915/2013 COM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA 332 R$             7.355,90

66915/2013 COM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA 326 R$           91.635,39

66915/2013 COM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA 340 R$                116,96

66915/2013 COM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA 333 R$             8.249,76

66915/2013 COM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA 327 R$           79.055,63

66915/2013 COM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA 341 R$                100,90

66915/2013 COM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA 334 R$             7.117,23

66915/2013 COM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA 328 R$           49.645,21

66915/2013 COM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA 342 R$                  63,37

66915/2013 COM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA 335 R$             4.469,47

66915/2013 COM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA 329 R$           60.607,05

66915/2013 COM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA 343 R$                  77,36

66915/2013 COM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA 336 R$             5.436,34

66915/2013 COM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA 330 R$           66.914,90

66915/2013 COM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA 334 R$                  85,40

66915/2013 COM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA 337 R$             6.024,22

13426/2017 ENGTECH CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO 
LTDA 1264 R$             1.259,63

43399/2018 ESSENZA SEGURANÇA PATRIMONIAL 
EIRELI 190 R$         236.000,00

41555/2020 FUNDAÇÃO ESTATAL REGIONAL DE 
SAÚDE - FERSB AGOSTO R$         235.913,96

138704/2019 PEQUENOS OBREIROS DE CURUÇA MAIO E JUNHO R$             1.000,00

29894/2013 REGISTRADORES.ORG 17114457 R$                516,33

1631/2018 SORRI BAURU AGOSTO R$         386.879,25

1631/2018 SORRI BAURU AGOSTO R$         583.787,74

162816/2019 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA 4861217 R$         696.440,38

162816/2019 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA 4859690 R$         543.825,54

162816/2019 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA 4859052 R$         621.899,58

162816/2019 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA 4856318 R$                  78,00

162816/2019 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA 4856317 R$      1.173.880,63

EVERSON DEMARCHI
SECRETARIO DE ECONOMIA E FINANÇAS

Secretaria do Meio Ambiente
Airton Iosimo Martinez

Secretário
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 13:00h às 17:00h.
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).
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PORTARIA Nº 93/2020
AIRTON IÓSIMO MARTINEZ, Secretário Municipal do Meio Ambiente, no uso de suas atribuições 
Legais RESOLVE:
Em conformidade com o DECRETO Nº 10088 de 20 DE SETEMBRO DE 2005, autorizar os servidores 
abaixo relacionados para dirigir as viaturas que pertencem a Secretaria do Meio Ambiente por um período 
de 06 (seis) meses, com todas as responsabilidades cabíveis, quando da insuficiência aferida no momento 
da utilização dos servidores ocupantes do cargo de Motorista.
32.542 - Gabriela dos Santos Souza
32.432 - Raquel Biem Mori
31.090 - Marcio Eduardo Cruz
29.511 – Elaine Regina Pereira Mattos
29.567 – Ailton da Silva Rosa
25.693 – Luiz Antonio de Oliveira I
32.612 – Antonio Zanotto Filho
32.270 – Gabriel Moya Zabotini
35.151 – Elias Lourenço Carneiro
35.211 – Alcides Augusto Mendonça Junior

Bauru, 23 de setembro de 2020.
AIRTON IÓSIMO MARTINEZ

SECRETÁRIO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

DZB - DEPARTAMENTO ZOOBOTÂNICO

PEDIDOS DE AUTORIZAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DE ÁRVORES:

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

Fica autorizada a substituição de 02 (duas) árvores da espécie Sibipiruna localizadas na Rua Virgilio Malta, 
nº 15-20 devido às mesmas apresentarem risco de queda. Observando que deverá ser realizado o replantio 
de 02 árvores de pequeno porte. Conforme Processo nº 82981/2020, protocolado pela Coordenadoria de 
Defesa Civil.

PROCESSO: 104104/2020
INTERESSADO: Natalino Pereira Soares
ENDEREÇO: Rua Nazir de Campos Pavan, nº 2-19 – Parque Jaragua
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 árvore da espécie não identificada, localizada à esquerda do imóvel
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de pequeno porte

PROCESSO: 102911/2020
INTERESSADA: Adriana Rufino da silva
ENDEREÇO: Rua Vereador Leandro dos Santos Martins, nº 2-20, Lote W 3 – Residencial jardim Estoril V
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 árvore da espécie Falso-chorão, localizada à esquerda do imóvel
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de pequeno porte

EXTRATOS
TERMO DE COOPERAÇÃO PARA ADOÇÃO DE CANTEIRO CENTRAL - PROCESSO Nº 
26.790/18 – MUNICÍPIO DE BAURU (SEMMA) – ADOTANTE: EMPRESA BIO GS CONSULTORIA 
AMBIENTAL LTDA - OBJETO: Constitui objeto do presente termo, a ADOÇÃO DO CANTEIRO 
CENTRAL LOCALIZADO NA AVENIDA COMENDADOR JOSÉ DA SILVA MARTHA NO 
CRUZAMENTO COM A RUA VIRGÍLIO MALTA QUADRA 01 – CANTEIRO GRANDE MAIS 
PARTE (ILHA COM SEMÁFORO), que será mantido integralmente pelo ADOTANTE, que será 
responsável pela preservação e manutenção da área e seus equipamentos, custeados com recursos próprios 
conforme o disposto no Art. 3º da Lei 5.385/06, e que poderá afixar na área adotada, uma ou mais placas 
padronizadas alusivas ao processo de colaboração com o Poder Executivo Municipal, de acordo com o 
art. 7º, descrito abaixo: Lei 5.385 de 02/08/2.006, alterada pela Lei 5.859, de 28/12/2.009.Art. 7º - O 
adotante ficará autorizado, após a assinatura do termo de cooperação, a afixar, na área adotada, uma ou 
mais placas padronizadas alusivas ao processo de colaboração com o Poder Executivo Municipal, nas 
seguintes proporções. I - área com superfície inferior ou igual a 5.000,00 metros quadrados: poderão ser 
colocadas até 2 (duas) placas com dimensão de 1,00x0,70 metros ou até 4 (quatro) placas com dimensão 
de 0,50x0,35 metros; II - área com superfície superior a 5.000,00 metros quadrados: poderão ser colocadas 
até 12 (doze) placas com dimensão de 1,00x0,70 metros, na proporção de uma placa para cada 2.500,00 
metros quadrados, ou até 20 (vinte) placas com dimensão de 0,50x0,35 metros, na proporção de uma placa 
para cada 1.500,00 metros quadrados; III - área onde predomine a dimensão comprimento, nos casos dos 
canteiros centrais de ruas e avenidas, poderá ser colocada 1 (uma) placa com dimensão de 0,50x0,35 metros 
para cada 200,00 metros de extensão. Deverá ser apresentado projeto paisagístico para análise e aprovação 
pela SEMMA antes de qualquer intervenção no canteiro, exceto limpeza e capinação, que deverá obedecer 
ao prazo máximo de execução de 45 dias. – PRAZO: 01 ano - ASSINATURA: 18/09/2.020.

Secretaria dos 
Negócios Jurídicos

Antonio Carlos Garms
Secretário

EXTRATOS
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 8.487/17 - PROCESSO Nº 47.587/17 - 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU - CONTRATADA: JORNAL DA CIDADE DE BAURU 
LTDA - OBJETO: Em razão da necessidade na continuidade do fornecimento de 04 (quatro) assinaturas, 
com edições impressas e diárias do Jornal da Cidade, conforme justificativas constantes no Processo 
Administrativo nº 47.587/17, as partes resolvem prorrogar o prazo de vigência do contrato por mais 12 
(doze) meses, razão pela qual o item 1.2 da Cláusula Primeira passa a ter a seguinte redação: “1.2. O prazo 
de vigência do presente contrato é de 48 (quarenta e oito) meses, podendo ser prorrogado por sucessivos 
períodos, até o limite previsto no inciso II do artigo 57 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, 
caso haja interesse das partes.” 2. Por via de consequência, as partes resolvem alterar o item 2.1 da Cláusula 
Segunda do contrato, para acrescer o valor de R$ 1.584,00 (um mil, quinhentos e oitenta e quatro reais), 
passando de R$ 4.260,00 (quatro mil, duzentos e sessenta reais) para R$ 5.844,00 (cinco mil, oitocentos 
e quarenta e quatro reais), o valor do contrato, razão pela qual o mencionado item passa a ter a seguinte 
redação: “2.1. O CONTRATANTE pagará a CONTRATADA pelos objetos descritos na Cláusula Primeira 
à importância total de R$ 5.844,00 (cinco mil, oitocentos e quarenta e quatro reais), que será suportada 
pela Dotação Orçamentária do Município de Bauru, da Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos.” – 
ASSINATURA: 16/09/20, conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93.

Secretaria de Planejamento
Letícia Rocco Kirchner

Secretária
PORTARIA Nº 047/2020

Arqtª. Letícia Rocco Kirchner, Secretária Municipal de Planejamento, fazendo uso das suas atribuições 
legais, Resolve: DESIGNAR: A partir 26/09/2020, a servidora Gislaine Albertina de Jesus, RG: 
34.714.104-3, matricula 33.164 para exercer a função de confiança Chefe da Seção de Aprovação de 
Projetos, da Secretaria de Planejamento, conforme protocolo e-proc. nº 89466/2020. De acordo com o 
disposto no artigo14 § 4º, da Lei nº7.245 de 30/07/2019, poderá ser designado, uma vez que realizará 
as funções essenciais do cargo efetivo Agente de Administração: planejar, elaborar e executar aspectos 
administrativos relacionados ao setor de aprovação de projetos; além de auxiliar na distribuição dos 
projetos para análise dos profissionais.

Registra-se e Cumpra-se
Bauru, 24 de setembro de 2020.

ARQTª. LETICIA ROCCO KIRCHNER
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

CONVITE DE AUDIÊNCIA PÚBLICA – VIRTUAL
A Secretaria de Planejamento, em atendimento ao que lhe cabe no dispositivo do Artigo 11, §1º da Lei 6626 
de 18 de fevereiro de 2015 e no decreto 14.737 de 23 de abril de 2020, vem tornar público: 
A BILS PARTICIPAÇÕES LTDA., convida a comunidade em Geral, membros dos Conselhos Municipais 
de Habitação e do Conselho do Município de Bauru e demais Autoridades Municipais para participarem da 
Audiência Pública sobre o Estudo de Impacto de Vizinhança da Sendi Engenharia e Construções e Sendi 
Pré-Fabricados, localizado na Rodovia José Cezário de Castilho, km. 345,6. 
A audiência ocorrerá no dia 21 de outubro, a partir das 18 horas, por meio do YouTube, através do link 
https://youtu.be/XabbjYi-ICI.
O Estudo de Impacto de Vizinhança do referido empreendimento ficará disponível para sugestões públicas 
através do e-mail parcelamentosolo_ddn@bauru.sp.gov.br e consultas no site https://sendi.com.br/ até o 
dia 26/10/2020. 

Secretaria de Saúde
Sérgio Henrique Antonio

Secretário
NOTIFICAÇÃO

 FICA A EMPRESA A.C.L. ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA 
LABORATÓRIOS LTDA, NOTIFICADA DA APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA 
E MULTA DE MORA NO VALOR DE R$ 198,00 (CENTO E NOVENTA E OITO REAIS), PELAS 
RAZÕES CONTIDAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14.700/19, COM FUNDAMENTO 
NO ARTIGO 87, INCISO I E II, DA LEI FEDERAL N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1.993, E NA 
CLÁUSULA OITAVA DA ATA DE REGISTRO Nº 174/19. A CONTRATADA PODERÁ EXERCER O 
DIREITO DE RECORRER DA DECISÃO ADMINISTRATIVA DA APLICAÇÃO DA PENALIDADE, 
NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS, NOS TERMOS DO ART. 109, INCISO I, ALÍNEA “F”, DA 
LEI FEDERAL Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1.993.
 BAURU, 17 DE SETEMBRO DE 2.020.

SÉRGIO HENRIQUE ANTÔNIO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE

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

PUBLICAÇÃO DE:  22/09/2020 a 25/09/2020

ARQUIVAMENTO DE PROCESSO:
PROCESSO INTERESSADO
38813/2020 FARMÁCIA E DROGARIA NISSEI S.A.
95391/2020 BAURU-KIM HIGIENIZAÇÃO LTDA
108038/2020 ALVES & FRANCO CHOPERIA LTDA.



37DIÁRIO OFICIAL DE BAURU SÁBADO, 26 DE SETEMBRO DE 2.020

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCESSO INTERESSADO Nº./SÉRIE

108038/2020 ALVES & FRANCO CHOPERIA LTDA. 14181/C-1

RECURSO INDEFERIDO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCESSO INTERESSADO Nº./SÉRIE
93335/2020 CLAUDIO CESAR LEAO 17169919869 14167/C-1
94065/2020 DROGAPOVO DROGARIA LTDA. ME 7421/C-1

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE 
MULTA:

PROCESSO INTERESSADO Nº./SÉRIE

88555/2020 STARMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E COSMÉTICOS 
EIRELI 2966/E-1

86888/2020 FELIPE AUGUSTO DE OLIVEIRA 1777/E-1

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE 
MULTA:

PROCESSO INTERESSADO Nº./SÉRIE
44491/2020 MAGISTRAL PHARMA DE BAURU LTDA. - EPP 0275/F-1

DIVISÃO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL – SEÇÃO DE AÇÕES DE MEIO AMBIENTE 

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

PROCESSO INTERESSADO N°/SÉRIE
92539/2020 RAFAEL BOBRA ARAKAKI 6030/F-1

ARQUIVAMENTO DE PROCESSO:
PROCESSO INTERESSADO
77040/2020 MARISA APARECIDA RODRIGUES ROMANO
5143/2020 CICERO CAETANO DA SILVA

DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – SEÇÃO DE CONTROLE DE GÊNERO 
ALIMENTÍCIOS

PUBLICAÇÃO DE: 24/09/2020 À 25/09/2020

RECURSO DEFERIDO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCESSO INTERESSADO DIAS Nº./SÉRIE
104019/2020 MARIA JOSE MARCOLINO MOREIRA 180 002949/F-1

RECURSO DEFERIDO PARCIALMENTE DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCESSO INTERESSADO DIAS Nº./SÉRIE
104014/2020 MARIA JOSE MARCOLINO MOREIRA 90 03927/F-1

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

PROCESSO INTERESSADO Nº./SÉRIE
92603/2020 ILMA DE OLIVEIRA TEZANI ME 5978/F-1

RECUSA DE ASSINATURA EM AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCESSO INTERESSADO Nº./SÉRIE
107349/2020 MATHEUS LEONARDO MARTINS 14524/C-1

RECURSO INDEFERIDO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCESSO INTERESSADO Nº./SÉRIE
99938/2020 RESTAURANTE E CHOPERIA EPA LTDA 14511/C-1
103409/2020 CROSS MILES ACADEMIA LTDA 14518/C-1

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE 
MULTA:

PROCESSO INTERESSADO Nº./SÉRIE
86708/2020 PASCHOALOTTO SERVIÇOS FINANCEIROS S/A 2279/E-1
95044/2020 NORONHA CONFECÇÃO E COMERCIO LTDA 5891/F-1

RECURSO DEFERIDO PARCIALMENTE DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE 
MULTA:

PROCESSO INTERESSADO DIAS Nº./SÉRIE
26468/2020 PETER SHIGUEMI SAKAI 60 6382/F-1

ARQUIVAMENTO DE PROCESSO:
PROCESSO INTERESSADO

95436/2020 FEF CO SERVIÇOS E ALIMENTOS LTDA

6366/2020 RENATA BIEM HENRIQUE 26451307807
106317/2020 GUKI NUTRACEUTICA LTDA
164325/2019 GUILHERME RICARDO MARQUES DE OLIVEIRA
164273/2019 GUILHERME RICARDO MARQUES DE OLIVEIRA
164291/2019 GUILHERME RICARDO MARQUES DE OLIVEIRA

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

PROCESSO INTERESSADO Nº./SÉRIE
151180/2019 AELSON PEREIRA DE OLIVEIRA ME 2264/E-1

DIVISÃO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - SEÇÃO DE CONTROLE DE ZOONOSES

ARQUIVAMENTO DE PROCESSO:
PROCES. INTERESSADO
43562/20 ROSANA MEIRA ESTEVAM DE SOUZA
83706/20 MIRIAM RIBEIRO DO AMARAL
74324/20 OSVALDO DE SOUZA SILVA

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCES INTERESSADO N°/SÉRIE
109300/20 ROSELI CALIXTO 10426/F-1

RECURSO INDEFERIDO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
101898/20 HALLSON DA SILVA LIMA 7244/F-1

RECURSO NÃO APRECIADO POR INTEMPESTIVIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
18937/20 MARIA APARECIDA DA SILVA LOPES 10643/F-1

RECURSO INDEFERIDO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
46617/19 RILDO PEREIRA MOREIRA 4640

RECURSO INDEFERIDO INTEMPESTIVO DE NOTIFICAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE 
MULTA:

PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
153616/19 ADEMAR MARQUES LONTRA 3572/F-1

EXTRATOS
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 9.543/19 - PROCESSO Nº 86.281/19 - 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU - CONTRATADA: TRANSURB - ASSOCIAÇÃO 
DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DE BAURU-SP - 
OBJETO: As partes resolvem acrescer 12 (doze) meses ao prazo de vigência do contrato, alterando, por 
conseguinte o item 2.1 da Cláusula Segunda do contrato original, a qual passa a ter a seguinte redação: 
“2.1. A vigência do presente contrato é de 24 (vinte e quatro) meses, podendo ser prorrogado por sucessivos 
períodos se houver interesse das partes CONTRATANTES, nos termos do artigo 57, inciso II da Lei Federal 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993.” As partes resolvem, ainda, acrescer mais 6.000 (seis mil) unidades ao 
objeto do contrato, a partir de sua prorrogação, alterando a quantidade de passagens, passando de 198.000 
(cento e noventa e oito mil) para 204.000 (duzentos e quatro mil)  unidades, por essa razão o item 1.1 da 
Cláusula Primeira do contrato original, passa a ter a seguinte redação: “1.1. A CONTRATADA obriga-se 
nos termos de sua proposta devidamente anexada ao Processo Administrativo nº 86.281/19 a fornecer ao 
CONTRATANTE: 402.000 (QUATROCENTOS E DOIS MIL) UNIDADES DE CARTÃO DE PASSE DE 
ONIBUS PARA TRANSPORTE CIRCULAR URBANO (RECARGA).” 3. Considerando a prorrogação 
discriminada no item anterior do presente aditivo, será acrescido ao valor do contrato nº 9.543/19 a 
importância de R$ 856.800,00 (oitocentos e cinquenta e seis mil e oitocentos reais), passando o valor total 
contratado de R$ 831.600,00 (oitocentos e trinta e um mil e seiscentos reais), para R$ 1.688.400,00 (um 
milhão, seiscentos e oitenta e oito mil e quatrocentos reais), razão pela qual o item 4.1 da Cláusula Quarta 
do contrato original passa a ter a seguinte redação: “4.1. O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, 
pelo fornecimento descrito na Cláusula Primeira, o valor total de R$ 1.688.400,00 (um milhão, seiscentos 
e oitenta e oito mil e quatrocentos reais), que será suportado pela Dotação Orçamentária do Município de 
Bauru, da Secretaria Municipal de Saúde.” – ASSINATURA:15/09/20, conforme art. 61, parágrafo único 
da Lei Federal nº 8.666/93.

CONTRATO Nº 9.925/20 - PROCESSO Nº 66.091/20 - CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU 
- CONTRATADA: CIRÚRGICA NEVES LTDA - EPP - OBJETO: A CONTRATADA obriga-se nos 
termos de sua proposta devidamente anexada ao Processo Administrativo nº 66.091/20 a fornecer ao 
CONTRATANTE A MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM 01 (UM) EQUIPAMENTO 
CARDIOMAX ECG + DESF + PRINTER + DEA – SÉRIE 10222CM2597 DA MARCA INSTRAMED; 
01 (UM) VENTILADOR MICROTAK 920 RESGATE – SÉRIE 566, DA MARCA KTK E 01 (UM) 
SERVOVENTILADOR CARMEL – SÉRIE 1292, DA MARCA KTK, DAS SALAS DE EMERGÊNCIA 
DAS UPA´S GEISEL E BELA VISTA E PRONTO SOCORRO CENTRAL; conforme termos de sua 
proposta devidamente anexada ao Processo Administrativo - PRAZO: 12 MESES – VALOR TOTAL: 
R$ 16.894,90 – MODALIDADE: Inexigibilidade com base no Artigo 25, Inciso I da Lei Federal nº 8.666, 
de 21 de junho de 1.993. - ASSINATURA: 01/09/20, conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 
8.666/93.
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Seção III
Editais

AVISOS

TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077/2020 - PROCESSO Nº 131.056/2019 
- CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU – CONTRATADA: IRINEU VALEMTIM 
TONELOTTO – Interessada: Secretarias municipais da Administração, Cultura, Educação, 
Desenvolvimento Econômico, Finanças, Negócios Jurídicos, Bem Estar Social, Administrações Regionais, 
Saúde, Meio Ambiente, Obras, Planejamento, Agricultura, Esporte e Lazer e Gabinete do Prefeito e 
DAE. Tendo em vista a falta do produto no mercado, bem como em conformidade com os documentos e 
justificativas encartados às fls. 824/826 dos autos do Processo Administrativo nº 131.056/2019 e parecer 
da Secretaria dos Negócios Jurídicos as folhas 835/839, os quais são parte integrante do presente termo 
aditivo, as partes resolvem alterar a marca do item 04 do lote 04, conforme abaixo discriminado.
LOTE 04 – BLOCOS, CADERNOS, CALCULADORAS, BARBANTES, CANETAS – AMPLA 
PARTICIPAÇÃO - 3122735 (Cód. Bec)

ITEM QTD. UND. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS MARCA A SER 
SUBSTITUIDA

MARCA 
SUBSTITUTA

04 575 UND.

CALCULADORA C/ VISOR LCD, 
funções porcentagem, raiz quadrada e 

correção, 12 dígitos, memória, inversor 
de sinais, dupla alimentação: solar e de 
01 bateria, auto desliga, display grande. 

Garantia mínima de 06 meses. De 
primeira qualidade.   8.12.01.0066.0

CLA 9803-12 ZETTA
ZT12

As demais cláusulas contidas na Ata de Registro de Preço nº 077/2020, firmada em 10 de março de 2020, 
não modificadas por este Termo Aditivo, continuam em pleno vigor.
Bauru, 25/09/2020 – Talita Cristina Pereira Vicente – Diretora da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - Edital nº 381/2020 – Processo nº 158.474/2019 
– Modalidade: Pregão Eletrônico nº 324/2020 – Do Tipo Menor Preço por Lote - AMPLA 
PARTICIPAÇÃO - Objeto: AQUISIÇÃO DA QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL DE EPI´S 
– LUVAS DE SEGURANÇA SENDO: 2.510 PARES DE LUVAS DE RASPA, 1.879 PARES DE 
LUVAS DE VAQUETA, 505 CAIXAS DE 100 UNIDADES DE LUVAS NITRÍLICAS E 410 PEÇAS 
DE LUVAS DE SILICONE, MODELO DOIS DEDOS, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES 
CONTIDAS NOS ANEXOS I E III DO EDITAL Nº 381/2020 – PELO SISTEMA DE REGISTRO 
DE PREÇOS – Interessados: Secretarias Municipais, Corpo de Bombeiros, Gabinete do Prefeito e DAE. 
Data do Recebimento das propostas: até às 9hs do dia 13/10/2020. Abertura da Sessão: dia 13/10/2020 
às 9hs. Informações e edital na Secretaria da Administração/Divisão de Licitações, sito na Praça das 
Cerejeiras, 1-59, Vila Noemy – 2º andar, sala 10 - CEP. 17.014-500 – Bauru/SP, no horário das 08h às 12h 
e das 13h às 17h e fones (14) 3235-1337 ou (14) 3235-1113 ou através de download gratuito no site www.
bauru.sp.gov.br, ou através do site www.bec.sp.gov.br, Oferta de Compra 820900801002020OC00384, 
onde se realizará a sessão de pregão eletrônico, com os licitantes devidamente credenciados.
Bauru, 25/09/2020 – Talita Cristina Pereira Vicente – Diretora da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - Edital n.º 359/2020 – Processo n. 63.484/2020 
– Modalidade: Pregão Eletrônico nº 275/2020 – do tipo MENOR PREÇO POR LOTE – PREGÃO 
SIMPLIFICADO – COVID –  Lei 13.979/2020, com as alterações introduzidas pela MP 926/2020. 
LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME/EPP – MODO DE DISPUTA ABERTO. Objeto: AQUISIÇÃO 
DE MÁSCARA DESCARTÁVEL, AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA, LUVA DE 
PROCEDIMENTO, ÁLCOOL GEL HIGIENIZADOR PARA MÃOS 70% E ÁLCOOL AEROSOL 
70º - CONFORME ESPECIFICAÇÃO NO ANEXO I DO EDITAL - Interessada: Secretaria do 
Bem Estar Social. Data do Recebimento das propostas: até às 14hs do dia 02/10/2020. Abertura da 
Sessão: 02/10/2020 às 14hs. Início das Disputas de Preço: 02/10/2020 às 15hs. Informações e edital na 
Secretaria da Administração/Divisão de Licitações, sito na Praça das Cerejeiras, 1-59, Vila Noemy – 2º 
andar, sala 10 - CEP. 17.014-500 – Bauru/SP, no horário das 08h às 12h e das 13h às 17h e fones (14) 3235-
1077 ou (14) 3235-1062 ou através de download gratuito no site www.bauru.sp.gov.br, ou através do site 
www.licitacoes-e.com.br – Licitação nº 836906, onde se realizará a sessão de pregão eletrônico, com os 
licitantes devidamente credenciados.
Bauru, 25/09/2020 – Talita Cristina Pereira Vicente – Diretora da Divisão de Licitações.

ERRATA: NA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DE 17/09/2020
NOTIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO - Edital nº 330/2020 – Processo nº 163.758/2019 – Modalidade: 
Pregão Eletrônico nº 274/2020 – do tipo MENOR PREÇO POR LOTE – AMPLA PARTICIPAÇÃO - 
Objeto: AQUISIÇÃO DA QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL DE DIVERSAS PEÇAS PARA USO 
NA USINA DE ASFALTO, PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINÁRIO, MODELO UA/2 FIXA, 
CAPACIDADE 40/60 TONELADAS POR HORA, FABRICANTE CLEMENTE CIFALI S/A, ANO 
1976, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.
ONDE SE LÊ: LOTE 01 – PEÇAS PARA USO NA USINA DE ASFALTO – AMPLA PARTICIPAÇÃO
EMPRESA: IGC COMÉRCIO DE PEÇAS PARA EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS EIRELI - 
Valor Total Estimado= R$ 134.734,50.
LEIA-SE: LOTE 01 – PEÇAS PARA USO NA USINA DE ASFALTO – AMPLA PARTICIPAÇÃO
EMPRESA: IGC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS PARA EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS 
EIRELI - Valor Total Estimado= R$ 134.734,50.
Bauru, 25/09/2020 – Talita Cristina Pereira Vicente – Diretora da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO – Edital nº 335/2020 – Processo nº 
26.063/2020 – Modalidade: Pregão Eletrônico nº 244/2020 – Do Tipo Menor Preço por Lote – AMPLA 
PARTICIPAÇÃO - Objeto: AQUISIÇÃO DE 01(UMA) CARREGADEIRA COMPACTA TIPO 
MINI CARREGADEIRA, NOVA DE FÁBRICA ZERO HORA. Interessada: Secretaria Municipal 
de Agricultura e Abastecimento. Notificamos aos interessados no processo licitatório epigrafado que 

o julgamento e a classificação havida foi devidamente Adjudicado pela pregoeira em 18/09/2020 e 
Homologado pelo Senhor Secretário Municipal da Administração em 21/09/2020 à empresa SEMAX 
MÁQUINAS EIRELI, conforme abaixo:
LOTE 01

ITEM QTD UND. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS MARCA/ 
MODELO

P. UNIT. 
R$

P. TOTAL 
R$

01 01 UND.

CARREGADEIRA COMPACTA 
TIPO MINI CARREGADEIRA 

NOVA DE FÁBRICA ZERO 
HORA, COM AS SEGUINTES 
CARACTERÍSTICAS: MOTOR 

DIESEL 4 CILINDROS, 
POTÊNCIA MÍNIMA DE 58HP, 
CABINE FECHADA COM AR 

CONDICIONADO, SISTEMA DE 
DIREÇÃO POR ALAVANCA OU 
JOYSTICK, COM HORÍMETRO, 

SISTEMA ELÉTRICO 12V, CINTO 
DE SEGURANÇA DE 3 PONTOS, 
CAÇAMBA COM CAPACIDADE 
MIN. DE 0,4M³, ALTURA MIN. 

DE DESPEJO DE 2M, GARANTIA 
MÍNIMA DE 12 MESES.

Semax – 
SX60

R$
190.000,00

R$
190.000,00

Bauru, 25/09/2020 – Talita Cristina Pereira Vicente – Diretora da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO – Edital nº 300/2020 – Processo nº 43.131/2020 – Modalidade: 
Pregão Eletrônico nº 187/2020 – Do Tipo Menor Preço por Lote – DIFERENCIADA NO MODO COTA 
RESERVADA PARA ME/EPP- Objeto: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE FERRAGENS 
E FERRAMENTAS (CABO DE MADEIRA PARA PICARETA, CAVADEIRA, CHIBANCA, 
ENXADA, PÁ DE BICO, BALDE, COLHER DE PEDREIRO, DESEMPENADEIRA, ESPÁTULA, 
LIMA, MASSEIRA, PONTEIRO, SERROTE, TALHADEIRA, TESOURA, TORQUESA, ESCALA 
MÉTRICA, NIVEL, PRUMO, RÉGUA, TRENA, CARRINHO PEDREIRO, CABO DE MADEIRA 
PARA RASTELO, ENXADA, FORMÃO, FOICE, FORCADO, MARRETA, MARTELO, PÁ DE 
BICO, PÉ DE CABRA, PICARETA, RASTELO, GROSA E VASSOURA) PELO SISTEMA DE 
REGISTRO DE PREÇOS. Interessados: Secretarias Municipais, do Gabinete do Prefeito, DAE e 
Corpo de Bombeiros. Notificamos aos interessados no processo licitatório epigrafado que o julgamento e 
a classificação havida foi Homologado pelo Senhor Prefeito Municipal em 23/09/2020, conforme abaixo:
LOTE 1
Empresa: DELTA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI: total 
estimado anual R$ 21.324,40.

ITEM UNID
QTD. 

Estimada 
Anual

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS MARCA/ 
MODELO

P. 
UNIT. 

R$

01 UND 172

CABO DE MADEIRA PARA PICARETA, 
CONFECCIONADO EM MADEIRA IPÊ, 

USINADO, LIXADO, ENCERADO E 
OLEADO, UMIDADE (% EM MASSA) 18% 

NO MAXIMO E 12% AO ENCAIXAR O 
CABO, COMPRIMENTO DE 950 MM, PARA 
OLHO 70 X 45 MM. O NOME OU MARCA 

DO FABRICANTE DEVERÁ SER GRAVADO 
DE FORMA VISIVEL E INDELÉVEL(BAIXO 
RELEVO). O CABO DEVERÁ SER ISENTO 

DE LASCAS, FARPAS, NÓS, CASAS, PONTOS 
AFETADOS POR INSETOS E PROTEGIDO 

CONTRA ATAQUE DE INSETOS, AS FIBRAS 
DA ÁREA DE TRABALHO DEVEM CORRER 
PARALELAMENTE AO EIXO DO CABO, NA 
MEDIDA DO POSSÍVEL; ONDULAÇÕES E 

DESVIOS FORTES NÃO SÃO PERMITIDOS. 
O FORNECEDOR DE PRODUTOS E 

SUBPRODUTOS DE MADEIRA, DEVERÁ 
OBEDECER AOS PROCEDIMENTOS DE 

CONTROLE ESTABELECIDOS PELO IBAMA

VOLMAFI 13,22

02 UND 52

CAVADEIRA  ARTICULADA GRANDE COM 
CABO, UTILIZADA PARA ABRIR ALICERCES 
E BURACOS PARA COLOCAÇÃO DE POSTES. 

COM BATENTE PARA EVITAR O CHOQUE 
ENTRE AS PÁS, GARANTINDO MAIOR 

SEGURANÇA. CABOS SELECIONADOS E 
ENCERADOS, COM COMPRIMENTO DE 1,80 
M, LÂMINA RESISTENTE, COM ESPESSURA 

DE 2 MM, ACABAMENTO EM PINTURA 
EPOXI PRETA, PRODUZIDAS EM AÇO SAE 

1045

PARABONI 80,50

03 UND 58
CHIBANCA COM CABO DE MADEIRA C/ UM 
LADO HORIZONTAL E OUTRO VERTICAL, 

DUAS PONTAS UMA DE CORTE E OUTRA DE 
CAVA

PARABONI 49,97

04 UND 271 ENXADA EM AÇO, COM CABO DE MADEIRA 
APARELHADA DE 2½” PARABONI 32,00

05 UND 139

PÁ DE BICO COM CABO Nº 3. MATERIAL: 
AÇO CARBONO SAE 1045, COM PINTURA 

E PROTEÇÃO ANTICORROSIVAS. 
ACABAMENTO: PINTURA EM 

VERNIZ INCOLOR. NORMAS: NBR 
6006/80-PROCEDIMENTO

PARABONI 23,70
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LOTE 2
Empresa: GGV COMERCIAL EIRELI: total estimado anual R$ 30.725,88

ITEM UNID
QTD. 

Estimada 
Anual

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS MARCA/ 
MODELO

P. 
UNIT. 

R$

01 UND 147 BALDE METÁLICO PARA PEDREIRO 
CAPACIDADE 10L CSM 21,15

02 UND 72 COLHER DE PEDREIRO DE 6” FERRAMENTA 
PARA USO PROFISSIONAL BRASFORT 13,49

03 UND 126

COLHER DE PEDREIRO N.9. MATERIAL 
PARA CONFECÇÃO: CHAPA DE AÇO 

CARBONO SAE 1045, FORJADO, 
TEMPERADO E REVENIDO, COM CABO 
EM MADEIRA ENVERNIZADA EM DUAS 

CAMADAS

EDA 15,00

04 UND 32 DESEMPENADEIRA AÇO DENTADA  COMPEL 
125X25,5 9,26

05 UND 62 DESEMPENADEIRA AÇO LISA COMPEL 
125X25,5 9,27

06 UND 53 DESEMPENADEIRA PLÁSTICA LISA 12X23 ZUMPLAST 
15X26 12,92

07 UND 43 DESEMPENADEIRA PLÁSTICA LISA 14X26 ZUMPLAST 
15X26 4,37

08 UND 54 DESEMPENADEIRA PLÁSTICA LISA 18X28 LINAN 
18X30 6,74

09 UND 40 ESPÁTULA CROMADA DE 4” C/ CABO COMPEL 4,04

10 UND 165 LIMA CHATA C/ CABO 8” –PROFISSIONAL 
DE 1ª LINHA LS 10,13

11 UND 41 LIMA DE AÇO TRIÂNGULO PARA AMOLAR 
SERROTE, 04 POLEGADAS LS 17,00

12 UND 169 LIMA PARA MOTOSSERA 8” X 3/16” LS 6,39

13 UND 89 LIMA REDONDA BASTARDA 10”(LIMATÃO), 
C/ CABO-PROFISSIONAL DE 1ªLINHA LS 27,00

14 UND 215 LINHA PARA PEDREIRO TRANÇADA 100 
METROS POLIFIO 5,00

15 UND 60

MASSEIRA PLASTICA PARA PEDREIRO, 
COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS, 

MEDINDO 540 X 380 X 160 MM, 
UTILIZADA PARA  ARMAZENAR REBOCO, 

ARGAMASSA, CONCRETO, TINTAS E 
OUTROS DURANTE CONSTRUCOES E 

REFORMAS.

THOMPSON 11,40

16 UND 81 PONTEIRO SEXTAVADO DE 1”’ X 10” SPARTA 23,29

17 UND 36 SERROTE DE 24” PROFISSIONAL, LÂMINA 
EM AÇO, CABO DE MADEIRA RAMADA 43,85

18 UND 41 SERROTE OURO 26-6D MAX GOLD 62,00
19 UND 77 TALHADEIRA DE 1”’ X 10” SPARTA 23,29
20 UND 125 TESOURA PARA CORTAR GRAMA 12” PALISAD 25,00

21 UND 113 TORQUESA PROFISSIONAL 12” SÃO 
ROMÃO 34,96

LOTE 3
Empresa: GGV COMERCIAL EIRELI: total estimado anual R$ 21.093,40

ITEM UNID
QTD. 

Estimada 
Anual

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS MARCA/ 
MODELO

P. 
UNIT. 

R$

01 UND 12
ESCALA MÉTRICA DE MADEIRA NATURAL 

(METRO), DOBRÁVEL, GRADUAÇÃO EM 
MILÍMETRO.

BAMBU 13,36

02 UND 73 NÍVEL DE ALUMINIO MAGNETICO 14” (360 
MM) BASE IMANTADA STARFER 24,83

03 UND 35 NÍVEL DE ALUMINIO MAGNETICO 12” (305 
MM) BASE IMANTADA STARFER 21,80

04 UND 27
NIVEL DE FERRO FUNDIDO, 

COMPRIMENTO 300 MM, COM DUAS 
BOLHAS.

ALFA 
OMEGA 90,20

05 UND 17 PRUMO DE CENTRO DE METAL 400 
GRAMAS MAX 22,15

06 UND 72 PRUMO DE PAREDE DE METAL 400 
GRAMAS EDA 20,39

07 UND 65 RÉGUA ALUMÍNIO PARA PEDREIRO 2M NOVO 
HORIZONTE 23,52

08 UND 54 RÉGUA ALUMÍNIO PARA PEDREIRO 3M NOVO 
HORIZONTE 37,47

09 UND 238
TRENA 10M, COM TRAVA, FITA DE 

AÇO, LARG 25MM, MOLA INTERNA, 
EMBORRACHADA

EDA 31,71

10 UND 184
TRENA 3M, COM TRAVA, FITA DE 

AÇO, LARG 13MM, MOLA INTERNA, 
EMBORRACHADA.

EDA 9,08

11 UND 38

TRENA FIBRA DE VIDRO, 30 METROS COM 
SEPARAÇÃO DE MM, CM E POLEGADA E 
METRO. ACONDICIONAMENTO: ESTOJO 

PVC FECHADO.

EDA 34,41

LOTE 4
Empresa: DELTA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI: total 
estimado anual R$ 53.872,56.

ITEM UNID
QTD. 

Estimada 
Anual

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS MARCA/ 
MODELO

P. 
UNIT. 

R$

01 UND 252

CARRINHO PEDREIRO, CAÇAMBA EM 
FERRO CHAPA MÍN. 18 - CARGA DE 
130 KGS NO MÍN., BRAÇO EM TUBO 

METÁLICO GALVANIZADO INTEIRIÇO 
MÍN. 1,20 MM DE ESPESSURA, PINTURA 
ELETROSTÁTICA A PÓ, COM RODA EM 
FERRO, PNEU 3.25 E CÂMARA DE AR .

METALOSA 
0721E 213,78

LOTE 5
Empresa: GGV COMERCIAL EIRELI: total estimado anual R$ 37.451,65

ITEM UNID
QTD. 

Estimada 
Anual

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS MARCA/ 
MODELO

P. 
UNIT. 

R$
01 UND 110 CABO MADEIRA PARA RASTELO VOLMAFI 5,74

02 UND 125 ENXADA PARA MASSA TENACE 24,60

03 UND 51 FORMÃO P/ MADEIRA 1” –PROFISSIONAL 
DE 1ªLINHA PREMIUM 18,00

04 UND 49 FOICE COM CABO MADEIRA TENACE 34,23

05 UND 41

FORCADO FORJADO RETO, COM 4 
DENTES, COM CABO DE MADEIRA DE 

NO MÍN. 70 CM E COM TERMINAÇÃO “Y” 
METÁLICA (COMP. TOTAL 1M)

Tramontina 50,57

06 UND 21
MARRETA EM AÇO FORJADO DE 3 KG, 

C/ CABO QUALIDADE PROFISSIONAL DE 
1ªLINHA

SPARTA 42,52

07 UND 58 MARRETA DE 5 KG, C/ CABO DE 
MADEIRA, AÇO FORJADO. SPARTA 65,93

08 UND 53
MARTELO DE BOLA 700 GR, CABEÇA EM 
AÇO, C/ CABO MADEIRA PROFISSIONAL 

DE 1ªLINHA
SPARTA 30,00

09 UND 28 MARTELO DE BORRACHA MIN 800GR-
80MM C/ CABO USO PROFISSIONAL MILKITS 20,00

10 UND 75

MARTELO DE UNHA, 25 MM, CABECA EM 
ACO CARBONO FORJADO,  ACABAMENTO 

POLIDO E ENVERNIZADO, CABO EM 
MADEIRA ENVERNIZADA FIXADO COM 

EPOXI.

SPARTA 20,00

11 UND 28

MARTELO TIPO PENA 300 G, CABECA 
FORJADA EM ACO. TEMPERA NA FACE 
DE IMPACTO E NA PENA. BASE E PENA 
POLIDAS E ENVERNIZADAS. CABECA 

COM PINTURA ELETROSTATICA. FIXACAO 
POR CUNHA METALICA. CABO DE 

MADEIRA ENVERNIZADO, PESO: 300G.

SPARTA 18,00

12 UND 332 PÁ DE BICO COM CABO RETO 4” TENACE 28,00

13 UND 25 PÉ DE CABRA EM AÇO 80 CM TENACE 27,75

14 UND 92

PICARETA EM METAL COM UMA PONTA 
PARA CORTE E OUTRA PARA CAVA. 

MATERIAL: FORJADA EM AÇO CARBONO 
SAE 1060/1070 COM TRATAMENTO 
TÉRMICO NAS EXTREMIDADES. 

ACABAMENTO: PONTA ESMERILHADA 
POLIDA, 500 MM (+/-) 5,0MM. COM 

PINTURA E PROTEÇÃO ANTICORROSIVAS 
E SUPERFÍCIE UNIFORME NO GERAL. 

NORMAS: NBR 6006/80- PROCEDIMENTO

Tramontina 42,00

15 UND 111 RASTELO DE FERRO COM 16 DENTES SEM 
CABO TENACE 8,50

16 UND 36
GROSA P/ MADEIRA, C/ CABO 10’ 

FERRAMENTA PARA USO PROFISSIONAL. 
MATERIAL: AÇO CARBONO TEMPERADO.

LS 19,00

17 UND 275 VASSOURA DE ARAME PARA GRAMA COM 
CABO SCHNEIDER 17,18

Bauru, 25/09/2020 – Talita Cristina Pereira Vicente – Diretora da Divisão de Licitações.
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AVISO DE ABERTURA DE CHAMAMENTO PÚBLICO – Edital nº 390/2020 – Modalidade: 
Chamamento Público nº 007/2020 - Processo nº 80.999/2020 – Objeto: SELEÇÃO DE PROPOSTAS 
PARA FIRMAR PARCERIA COM AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL - OSC’S – 
Interessado: Secretaria Municipal do Bem Estar Social. Os interessados deverão entregar na Secretaria 
Municipal do Bem Estar Social, até às 16h00min (dezesseis) horas do dia 27 (vinte e sete) de outubro de 
2020, o envelope a que se refere aos itens I a III do edital pessoalmente.
Bauru, 25/09/2020 – Talita Cristina Pereira Vicente – Diretora da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL 
DE BAURU - Edital nº 513/2020 - Processo nº 123.446/19 - Modalidade: Pregão Eletrônico nº 
67/2020 Tipo: Menor Preço Por Lote - pelo Sistema de Registro de Preços Objeto: : AQUISIÇÃO DA 
QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL DE 120 UN. (CENTO E VINTE UNIDADES) DE PROJETOR 
MULTIMÍDIA, 120 UN. (CENTO E VINTE UNIDADES) TELA DE PROJEÇÃO TRIPÉ, 324 UN. 
(TREZENTOS E VINTE E QUATRO UNIDADES) DE TELA DE PROJEÇÃO TENSIONADA 
RETRATIL, 20 UN. (VINTE UNIDADES) DE PONTEIRA LASER VERMELHA, 20 UN. (VINTE 
UNIDADES) DE ADAPTADOR DE CONECTOR HDMI / VGA, ATRAVÉS DE CONTRATO, 
MELHOR DESCRITOS NO ANEXO I DO EDITAL: Secretaria Municipal da Educação. Notificamos 
os interessados no presente certame que a Adjudicação foi realizada em 09/09/2020 pela Pregoeira e a 
Homologação foi realizada em 10/09/2020 pela Sra. Secretária da Educação, conforme segue abaixo:

LOTE 01 –  TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL – COTA PRINCIPAL
Licitante Vencedora: CINEFLEX INDUSTRIA DE PRODUTOS VISUAIS EIRELI EPP

IT QTD.EST.
ANUAL ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA MARCA VALOR 

UNIT. R$

VALOR 
TOTAL 

R$

01 243

TELA DE PROJEÇÃO, RETRÁTIL, 
MANUAL, de no mínimo 2,00 X 1,50: 
Tela de projeção, tensionada, retrátil 

(enrolamento automático com parada/
ajuste de altura em qualquer ponto), 
acionamento manual, fixação no teto 
ou parede; Tela em PVC, matte white 
(branco fosco), ganho de brilho de 1,1 
a 1,5 vezes, projeção frontal, bordas 

negras para realce de contraste, medindo 
no mínimo 2,00 X 1,50 (100 polegadas 
aproximadamente); Estojo em metal, 

pintura eletrostática; Garantia mínima de 
12 Meses.

NARDELLI R$ 
233,53

R$ 
56.747,79

TOTA LOTE 1 – R$ 56.747,79

LOTE 2 – TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL – COTA RESERVADO
Licitante Vencedora: CINEFLEX INDUSTRIA DE PRODUTOS VISUAIS EIRELI EPP

IT QTD.EST.
ANUAL ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA MARCA VALOR 

UNIT. R$

VALOR 
TOTAL 

R$

01 81

TELA DE PROJEÇÃO, RETRÁTIL, 
MANUAL, de no mínimo 2,00 X 1,50: 
Tela de projeção, tensionada, retrátil 

(enrolamento automático com parada/
ajuste de altura em qualquer ponto), 
acionamento manual, fixação no teto 
ou parede; Tela em PVC, matte white 
(branco fosco), ganho de brilho de 1,1 
a 1,5 vezes, projeção frontal, bordas 

negras para realce de contraste, medindo 
no mínimo 2,00 X 1,50 (100 polegadas 
aproximadamente); Estojo em metal, 

pintura eletrostática; Garantia mínima de 
12 Meses.

NARDELLI R$ 
233,53

R$ 
56.747,79

TOTA LOTE 2 – R$ 18.915,93

LOTE 3 – PROJETOR MULTIMÍDIA – COTA PRINCIPAL
Licitante Vencedora: FRACASSADA

LOTE 4 – TELA DE PROJEÇÃO TRIPÉ – COTA PRINCIPAL
Licitante Vencedora: CINEFLEX INDUSTRIA DE PRODUTOS VISUAIS EIRELI EPP

IT QTD.EST.
ANUAL ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA MARCA

VALOR 
UNIT. 

R$

VALOR 
TOTAL 

R$

01 120

TELA DE PROJEÇÃO: modelo tripé, 
retrátil portátil, com ajuste de inclinação 

e altura entre 2,6 a 2,8 m, funcion. 
manual; com tela em tecido mate white 

(branco opaco),correção do efeito 
trapézio; ganho de brilho mínimo de 

1,1 vezes; na cor branca e verso preto; 
estojo metálico com pintura eletrostatica 
anticorrosiva que ajuda a proteger contra 

arranhões; medindo aproximadamente 
(1,80 x 1,80); diagonal entre 98 e 111”; 

tripé e pés metálico; com garantia mínima 
de 12 meses; fabricado de acordo com a 

legislação vigente;

NARDELLI-
NRT-003

R$ 
338,33

R$ 
40.599,60

TOTA LOTE 4 – R$ 40.599,60

LOTE 05 – PROJETOR, PONTEIRA E ADAPTADOR – COTA PRINCIPAL
Licitante Vencedora: FRACASSADA
Bauru, 25/09/2020– Davison de Lima Gimenes – Dir da Div de Compras e Licitações–SME.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 101.531/2020– Modalidade: Pregão Eletrônico n° 314/2020 – SIMPLIFICADO COVID 19– 
AMPLA PARTICIPAÇÃO – por meio da INTERNET – Tipo Menor Preço por Item – Objeto: Aquisição 
de Insumos para enfrentamento da pandemia do COVID19. A Data do Recebimento das Propostas será até 
dia 05/10/2020 às 09 h - A abertura da Sessão dar-se-á no dia 05/10/2020 às 09 h. – Pregoeiro: Luiz Eduardo 
Pompolin. O Edital completo e informações poderão ser obtidos na Divisão de Compras e Licitações, Rua 
Gérson França, 7-49, 1º andar, CEP: 17015-200 – Bauru/SP, fone (14) 3104-1463/1465/1464, ou pelo site 
www.bauru.sp.gov.br ou www.bec.sp.gov.br, OC 820900801002020OC00385 onde se realizará a sessão 
de pregão eletrônico, com os licitantes devidamente credenciados.
Bauru, 25/09/2020 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Victor Gustavo Boronelli Schiaveto – Diretor da Divisão de Compras e Licitações – S.M.S.

Ata de Registro de Preços – Modalidade: Pregão Eletrônico nº 130/2020- AMPLA PARTICIPAÇÃO - 
Processo: 52.856/2020 – Sistema de Registro de Preços – Objeto: aquisição anual estimada de materiais 
de consumo hospitalar para atendimento de mandados judiciais no Município. Proponente (s) num total 
de 21 empresas. CONTRATANTE: Município de Bauru – Prazo de Validade: 01 (um) ano – Assinatura 
em 01/09/2020
Contratadas:
ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA- N° DA ATA DE RP 365/2020
MARDAM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA - N° DA ATA DE 
RP 366/2020
MEDI HOUSE – IND. E COM. DE PRODUTOS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES EIRELI- N° 
DA ATA DE RP 367/2020
MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI- N° DA ATA DE RP 
368/2020
M.F. COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVIÇOS EIRELI- N° DA ATA DE RP 369/2020
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A- N° DA ATA DE RP 370/2020
SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA- N° DA ATA DE RP 371/2020
Bauru, 25/09/2020 - compras_saude@bauru.sp.gov.br
Victor Gustavo Boronelli Schiaveto – Diretor da Divisão Compras e Licitações - S.M.S

Ata de Registro de Preços – Modalidade: Pregão Eletrônico nº 123/2020 - DIFERENCIADA NO 
MODO COTA RESERVADA PARA ME E EPP - Processo: 51.485/2020 – Sistema de Registro de 
Preços – Objeto: aquisição anual estimada de suprimentos de informática. Proponente (s) num total de 
18 empresas. CONTRATANTE: Município de Bauru – Prazo de Validade: 01 (um) ano – Assinatura em 
09/09/2020
Contratadas:
FL SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI - N° DA ATA DE RP 398/2020
LETTECH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - N° 
DA ATA DE RP 399/2020
LSF COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EIRELI - N° DA ATA DE RP 400/2020
TOTAL SUPRI COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - N° DA ATA DE RP 
401/2020
Bauru, 25/09/2020 - compras_saude@bauru.sp.gov.br
Victor Gustavo Boronelli Schiaveto – Diretor da Divisão Compras e Licitações - S.M.S

Ata de Registro de Preços – Modalidade: Pregão Eletrônico nº 262/2020 - AMPLA PARTICIPAÇÃO 
- Processo: 52.602/2020 – Sistema de Registro de Preços – Objeto: aquisição anual estimada de diversos 
medicamentos para o município. Proponente(s) num total de 12 empresas. CONTRATANTE: Município 
de Bauru – Prazo de Validade: 01 (um) ano – Assinatura em  10/09/2020 - Contratada:
SOMA / SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - N° DA ATA 423/2020
Bauru, 25/09/2020 - compras_saude@bauru.sp.gov.br
Victor Gustavo Boronelli Schiaveto – Diretor da Divisão Compras e Licitações - S.M.S

Ata de Registro de Preços – Modalidade: Pregão Eletrônico nº 234/2020 - AMPLA PARTICIPAÇÃO 
- Processo: 55.544/2020 – Tipo Menor Preço por Item – Objeto: aquisição anual estimada de diversos 
medicamentos para o município. Proponentes num total de 04 empresas interessadas. CONTRATANTE: 
Município de Bauru – Prazo de Validade: 01 (um) ano – Assinatura em 15/09/2020 - Contratada:
CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA (ATA 422/2020)
Bauru, 25/09/2020 - compras_saude@bauru.sp.gov.br
Victor Gustavo Boronelli Schiaveto – Diretor da Divisão Compras e Licitações - S.M.S

Ata de Registro de Preços – Modalidade: Pregão Eletrônico nº 222/2020 - AMPLA PARTICIPAÇÃO 
- Processo: 62.792/2020 – Tipo Menor Preço por Item – Objeto: aquisição anual estimada de diversos 
medicamentos para o município. Proponentes num total de 30 empresas interessadas. CONTRATANTE: 
Município de Bauru – Prazo de Validade: 01 (um) ano – Assinatura em 29/08/2020 - Contratadas:
AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - Nº ATA 388/2020
ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA - Nº ATA 389/2020
COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA - Nº ATA 390/2020
DIMEBRÁS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - Nº ATA 391/2020
DORA MEDICAMENTOS LTDA - Nº ATA 392/2020
MANZATOS FARMA EIRELI - Nº ATA 393/2020
NATULAB LABORATÓRIO S/A - Nº ATA 394/2020
PORTAL LTDA - Nº ATA 395/2020
PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA - Nº ATA 396/2020
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Nº ATA 397/2020
Bauru, 25/09/2020 - compras_saude@bauru.sp.gov.br
Victor Gustavo Boronelli Schiaveto – Diretor da Divisão Compras e Licitações - S.M.S

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

ATA VIGENTE DE REGISTRO DE PREÇOS PARA: aquisição estimada anual de 3.000.000(três 
milhões e oitocentas mil) lancetas – padronizadas para atendimento aos serviços de atenção básica, 
atendimento especializado e de urgência e emergência. – PROCESSO Nº. 03.126/2020 – PE 23/2020 – RP
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CROMO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ODONTO-MÉDICO HOSPITALARES 
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LTDA - EPP
Item 1 – Tiras reagentes para determinação de glicemia capilar (punção digital), com fornecimento de 
glicosímetros; à R$ 0,3166 unitário; Marca/Fabricante: OK METER/OK Biotech – Embalagem com 50 
unidades
MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA
Item 2 – Lancetas descartáveis, calibre tamanho 28G, para obtenção de amostra sanguínea capilar, com 
fornecimento de lancetadores; à R$ 0,0273 unitário; Marca/Fabricante: Medlevensohn/Sterilance Medical 
– Caixa com 100 unidades
Divisão de Compras e Licitações, 25/09/2020 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Victor Gustavo Boronelli Schiaveto – Diretor da Divisão Compras e Licitações–S.M.S.

ATA VIGENTE DE REGISTRO DE PREÇOS PARA contratação de empresa especializada para 
confecção e instalação da quantidade estimada anual de 200 (duzentos) metros quadrados de persianas – 
PROCESSO Nº. 147.049/19 – PE 435/19  – RP
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
BIG STORE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME.
Item 01 – Persianas vertical em PVC, sem bando, trilho em alumínio com Laminas em PVC, á R$ 61,00 
o m², Marca: Bragal;
Item 02 – Mão de obra para instalação – por m², á R$ 17,00 o m², Marca: BIG STORE.
Divisão de Compras e Licitações, 25/09/2020 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Victor Gustavo Boronelli Schiaveto – Diretor da Divisão Compras e Licitações- S.M.S.

ATA VIGENTE DE REGISTRO DE PREÇOS PARA contratação de empresa para prestação de serviços 
de confecção de carimbos de madeira e automáticos – PROCESSO Nº. 158.550/19 – PE 30/19  – RP  
38/2020
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
LIVANIR DE JESUS BAURU - ME
LOTE 1
Item 01 – Carimbo Madeira, tamanho até 4 cm², à R$ 10,40 unitário;
Item 02 – Carimbo Madeira, tamanho até 7 cm², à R$ 12,90 unitário;
Item 03 – Carimbo Madeira, tamanho até 10 cm², à R$ 17,50 unitário;
Item 04 – Carimbo Automático, tamanho 10 X 25 mm, à R$ 23,70 unitário; Marca: Trodat;
Item 05 – Carimbo Automático, tamanho 13X36 mm, à R$ 25,60 unitário; Marca: Trodat;
Item 06 – Carimbo Automático, tamanho 17X45mm, à R$ 28,40 unitário; Marca: Trodat;
Item 07 – Carimbo Automático, tamanho 23X56mm, à R$ 35,10 unitário; Marca: Trodat;
Item 08 – Carimbo Automático, tamanho 29X68mm, à R$ 39,80 unitário; Marca: Trodat;
Item 09 – Carimbo Automático, tamanho 36X75 mm, à R$ 48,40 unitário; Marca: Trodat;
Item 10 – Carimbo Automático, tamanho 24X24mm, à R$ 36,00 unitário; Marca: Trodat;
Item 11 – Carimbo Automático, tamanho 10X65mm, à R$ 28,40 unitário; Marca: Trodat;
Item 12 – Datador, à R$ 42,70 unitário; Marca: Trodat;
Item 13 – Carimbo Datador, com base  24 X 4 mm Automático, à R$ 45,50 unitário; Marca: Trodat;
Item 14 – Carimbo datador chapa auto-entintado automático (padrão dos Correios), tamanho 40 X 40 
mm, à R$ 61,80 unitário; Marca: Trodat;
Item 15 – Refil carimbo automático, à R$ 15,10 unitário; Marca: Trodat;
Item 16 – Borrachas carimbo automático, à R$ 11,40 unitário; Marca: Trodat;
Divisão de Compras e Licitações, 25/09/2020 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Victor Gustavo Boronelli Schiaveto – Diretor da Divisão de Compras e Licitações – S.M.S.

ATA VIGENTE DE REGISTRO DE PREÇOS PARA aquisição anual estimada de 37 (trinta e sete) focos 
clínicos e 24 (vinte e quatro) réguas antropométricas para o Município – PROCESSO Nº. 149.601/19 – PE 
444/19  – RP
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CIRULABOR PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA - EPP.
Item 01 – Foco cirúrgico; tipo: foco clinico, portátil; montado em base sobre rodízios e haste flexível; com 
um refletor; lâmpadas tipo led, a R$ 862,00 unitário, Marca/modelo:  MEDPEJ / FL4000L;
Item 02 – Régua; antropométrica graduada em milímetros; em madeira; medindo 1 m de comprimento, a 
R$ 67,00 unitário, Marca/modelo: CARCI / 1229.
Divisão de Compras e Licitações, 25/09/2020 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Victor Gustavo Boronelli Schiaveto – Diretor da Divisão Compras e Licitações- S.M.S.

ATA VIGENTE DE REGISTRO DE PREÇOS PARA: aquisição estimada anual de diversos medicamentos 
para o município. – PROCESSO Nº. 142.889/19 – PE 17/2020 – RP
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CIRURGICA SÃO JOSE LTDA
Item 08 – Suxametonio, Cloreto 100mg; Forma Farmaceutica Po Liofilo para Solução Injetável - Forma 
de Apresentação Frasco-ampola, à R$ 9,6736 unitário, marca: SUCCINIL COLIN / UNIAO QUIMICA;
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Item 02 – Nitroglicerina 5mg/ml; Forma Farmaceutica Solução Injetável; Forma de Apresentação 
Ampola/frasco-ampola/seringa Preenchida 10 ml, à R$ 28,92 unitário, marca: TRIDIL / CRISTALIA – 
CAIXA COM 10 AMPOLAS;
Item 09 – Biperideno, Lactato 5mg/ml; Forma Farmaceutica Solução Injetável; Forma de Apresentação 
Ampola 1ml; Via de Administração Intramuscular/intravenosa, à R$ 1,87 unitário, marca: CINETOL / 
CRISTALIA – CAIXA COM 25 AMPOLAS;
DENTMED MATERIAIS MÉDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA – EPP
Item 11 – Anestésico Local Injetável; a Base de Cloridrato de Lidocaína 2% e Epinefrina (1:100.000); 
Tubete de Vidro Com 1,8ml; à R$ 1,39 unitário, marca: DFL – CAIXA COM 50 UNIDADES;
Divisão de Compras e Licitações, 25/09/2020 - compras _saude@bauru.sp.gov.br
Victor Gustavo Boronelli Schiaveto – Diretor da Divisão de Compras e Licitações – S.M.S.

ATA VIGENTE DE REGISTRO DE PREÇOS PARA: aquisição anual estimada de medicamentos para o 
Município. – PROCESSO Nº 169.817/19 – PE 09/2020  – RP
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Item 14 – Colagenase 0,6u/g; Cloranfenicol 0,01g/g; Forma Farmaceutica Pomada Dermatologica; 
Forma de Apresentacao Bisnaga 30 g; Via de Administracao Dermatologica, à R$ 6,21 unitário, marca: 
ABBOTT / IRUXOL – CX COM 50 BISNAGAS;
CIRURGICA SÃO JOSE LTDA
Item 08 – Haloperidol 2mg / ml; forma farmacêutica solução oral; forma de apresentação frasco conta-

gotas mínimo 20 ml; à R$ 2,332 unitário, marca: UNIAO QUIMICA / GENERICO;
Item 12 – Petidina, Cloridrato 50mg/ml; forma farmacêutica solução injetável; forma de apresentação 
ampola contendo 2ml; à R$ 1,953 unitário, marca: UNIAO QUIMICA / GENERICO – CAIXA COM 25 
UNIDADES;
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Item 05 – Diazepam 5mg/ml; forma farmacêutica solução injetável; forma de apresentação frasco-ampola 
2ml, à R$ 0,6575 unitário, marca:  TEUTO / GENERICO – CAIXA COM 72 UNIDADES;
Item 06 – Fluoxetina, Cloridrato 20mg; forma farmacêutica cápsula, à R$ 0,0548 unitário, marca:  TEUTO 
/ GENERICO – CAIXA COM 5 BLT X 14 CAPSULAS;
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Item 07 – Haloperidol 5mg; forma farmacêutica comprimido, à R$ 0,154 unitário, marca:  CRISTALIA / 
HALO – CAIXA COM 20 BLT X 10 COMPRIMIDOS;
Item 15 – Colagenase 0,6 U/g; forma farmacêutica pomada dermatológica; forma de apresentação 
bisnaga contendo 30 g, à R$ 9,15 unitário, marca:  CRISTALIA / KOLLAGENASE – CAIXA COM 10 
BISNAGAS;
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
Item 09 – Metilfenidato, Cloridrato 20mg; Forma Farmaceutica comprimido Revestido de Liberacao 
Modifica, à R$ 6,7723 unitário, marca:  NOVARTIS / RITALINA LA – CAIXA COM  30 UNIDADES;
Item 11 – Naltrexona, Cloridrato 50mg; forma farmacêutica comprimido, à R$ 2,2618 unitário, marca:  
UNIAO QUIMICA / UNINALTREX – CAIXA COM  30 UNIDADES;
INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Item 10 – Midazolam 5mg/ml; forma farmacêutica solução injetável; forma de apresentação ampola 3ml, 
à R$ 1,309 unitário, marca:  HIPOLABOR – CAIXA COM  100 UNIDADES;
Item 17 – Lidocaína, Cloridrato 20 mg/g (2%); forma farmacêutica gel estéril; forma de apresentação 
bisnaga de 30 g, à R$ 2,307 unitário, marca:  PHARLAB / LABCAINA -  CAIXA COM  100 UNIDADES;
NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Item 16 – Dexametasona, Acetato 1mg/g (0,1%); forma farmacêutica creme dermatológico; forma de 
apresentação bisnaga contendo 10 g, à R$ 0,93 unitário, marca:  PRATI, DONADUZZI -  CAIXA COM  
100 UNIDADES;
Item 18 – Neomicina, sulfato 5 mg/g; Bacitracina, zincica 250 Ui/g; forma farmacêutica pomada; forma 
de apresentação bisnaga mínimo 10 g, à R$ 1,5232 unitário, marca:  PRATI, DONADUZZI -  CAIXA 
COM  200 UNIDADES;
SOMA/SP PRODUTOS HOSPIALARES LTDA
Item 01 – Propranolol, Cloridrato 40mg; Forma Farmaceutica comprimido, à R$ 0,025 unitário, marca: 
SANVAL / SANPRONOL – CAIXA COM 500 UNIDADES;
Item 03 – Clonazepam 2mg; forma farmacêutica comprimido, à R$ 0,0497 unitário, marca: GEOLAB / 
ZILEPAM – CAIXA COM 480 UNIDADES;
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA
Item 04 – Clorpromazina, Cloridrato 100mg; forma farmacêutica comprimido, à R$ 0,21 unitário, marca: 
UNIAO QUIMICA / CLORPROMAZ – CAIXA COM 100 UNIDADES;
Divisão de Compras e Licitações, 25/09/2020 - compras _saude@bauru.sp.gov.br
Victor Gustavo Boronelli Schiaveto – Diretor da Divisão de Compras e Licitações – S.M.S.

ATA VIGENTE DE REGISTRO DE PREÇOS PARA: aquisição anual estimada de diversos materiais de 
assepsia para o Município. – PROCESSO Nº 178.804/19 – PE 472/19 – RP
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ALTA SERRANA COMERCIAL EIRELI - ME
Item 1 – COTA RESERVADA – Hipoclorito de Sódio, concentração/dosagem 1% de Cloro Ativo, 
embalagem de 5000 ml; à R$ 6,79. Marca/Fabricante: Ciclo Cloro + 1%/Ciclo Farma
GROW QUÍMICA E FARMACÊUTICA LTDA
Item 3 – COTA PRINCIPAL  e COTA RESERVADA – Desinfetante de alto nivel; composto de acido 
peracetico; com concentracao de 0,09% a 0,2%, solucao pronto uso, embalagem de 5000 ml; à R$ 114,88 
Marca/Fabricante: Proaction Peracetic 0,2%
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA MACATUBA LTDA - ME
Item 1 – COTA PRINCIPAL – Hipoclorito de Sódio, concentração/dosagem 1% de Cloro Ativo, 
embalagem de 5000 ml; à R$ 4,93. Marca/Fabricante: AQR/Francisco Carlos Batista Pinto Química 
EPP
Divisão de Compras e Licitações, 25/09/2020 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Victor Gustavo Boronelli Schiaveto – Diretor da Divisão Compras e Licitações–S.M.S.

FUNDAÇÃO ESTATAL REGIONAL DE SAÚDE DA REGIÃO DE BAURU – FERSB

PROCESSO SELETIVO 001/2018 
CANDIDATOS CONVOCADOS PARA VAGAS

NOME CARGO
NATASHA KETLIN FIRMINO LEME ENFERMEIRO

ANA FLÁVIA MARTINEZ ENFERMEIRO
PAOLA RODRIGUES DI CRIVELLI EUGENIO ENFERMEIRO

VIVIANE FIURST GOM ENFERMEIRO
De acordo com o Edital Normativo do Processo Seletivo 01/2018 da Fundação Estatal Regional de Saúde 
– FERBS, no item 17.5.2 O candidato que não se apresentar no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis 
após a convocação será considerado desistente e será excluído do processo seletivo, sendo convocado 
o próximo candidato da listagem.

Rua Gerson França, 9-42 – Centro – Bauru/SP - CEP. 17.015-200 – Telefone: 14 - 3012 0883/ 14-
3010 8038

EMAIL: fundacao.saude@bauru.sp.gov.br

FUNDAÇÃO ESTATAL REGIONAL DE SAÚDE DA REGIÃO DE BAURU – FERSB

PROCESSO SELETIVO 001/2018 
CANDIDATOS CONVOCADOS PARA VAGAS

NOME CARGO
APARECIDA CRISTINA AMORIM TÉCNICO DE ENFERMAGEM

IVANA APARECIDA PEDROSO DE AGUIAR TÉCNICO DE ENFERMAGEM
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De acordo com o Edital Normativo do Processo Seletivo 01/2018 da Fundação Estatal Regional de Saúde 
– FERBS, no item 17.5.2 O candidato que não se apresentar no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis 
após a convocação será considerado desistente e será excluído do processo seletivo, sendo convocado 
o próximo candidato da listagem.

Rua Gerson França, 9-42 – Centro – Bauru/SP - CEP. 17.015-200 – Telefone: 14 - 3012 0883/ 14-
3010 8038

EMAIL: fundacao.saude@bauru.sp.gov.br

FUNDAÇÃO ESTATAL REGIONAL DE SAÚDE DA REGIÃO DE BAURU – FERSB

PROCESSO SELETIVO 001/2019 
CANDIDATOS CONVOCADOS PARA VAGAS

NOME CARGO

BARBARA APARECIDA MARTINS 
MARINHO

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (USF 
NOVE DE JULHO/ FORTUNATO ROCHA 

LIMA)-ÁREA DE ATUAÇÃO 301

BARBARA DE ALMEIDA MELO
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (USF 

NOVE DE JULHO/ FORTUNATO ROCHA 
LIMA)-ÁREA DE ATUAÇÃO 301

De acordo com o Edital Normativo do Processo Seletivo 01/2019 da Fundação Estatal Regional de Saúde 
– FERBS, no item 15.7.2 O candidato que não se apresentar no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis 
após a convocação será considerado desistente e será excluído do processo seletivo, sendo convocado 
o próximo candidato da listagem.

Rua Gerson França, 9-42 – Centro – Bauru/SP - CEP. 17.015-200 – Telefone: 14 - 3012 0883/ 14-
3010 8038

EMAIL: fundacao.saude@bauru.sp.gov.br

FUNDAÇÃO ESTATAL REGIONAL DE SAÚDE DA REGIÃO DE BAURU – FERSB

CONVOCAÇÃO PARA TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 003/2020

NOME FUNÇÃO

LÍVIA THEODORO RICCI MÉDICO DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA 
FAMÍLIA

Tendo-se em vista que se encontram nas relações de aprovados do PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
nº 003/2020 para provimento da função de MÉDICO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA, esta 
convocação se dá para preenchimento de vaga POR TEMPO DETERMINADO, para atuar nas unidades de 
saúde do município de PEDERNEIRAS.

Fica por meio deste convocado para vaga POR TEMPO DETERMINADO para atuar na cidade de Bauru 
pelo prazo de 6 MESES, podendo esse ser prorrogado por igual período.
Salientamos que, está convocação se trata de necessidade transitória desta Fundação.

O prazo para comparecimento na sede administrativa da Fundação Estatal Regional de Saúde da Região de 
Bauru, sito na Rua Gerson França, 9-42, cep 17.015-200, é de 2 (dois) dias úteis, o não comparecimento 
no prazo máximo contado do dia dessa publicação, será considerado desistente dessa função por tempo 
determinado.

Em virtude da paralização do envio de telegramas pelos correios, as convocações dos processos seletivos 
da FERSB durante a pandemia de Coronavírus (COVID 19) se darão por meio de Diário Oficial de Bauru, 
e-mail, site https://www2.bauru.sp.gov.br/saude/fundacao.aspx.

Rua Gerson França, 9-42 – Centro – Bauru/SP - CEP. 17.015-200 – Telefone: 14-3010-8038 / e-mail: 
fundacao.saude@bauru.sp.gov.br

FUNDAÇÃO ESTATAL REGIONAL DE SAÚDE DA REGIÃO DE BAURU – FERSB

PROCESSO SELETIVO 001/2018 
CANDIDATOS CONVOCADOS PARA VAGAS

NOME CARGO
WAYLLA NATALLY LEME DE MIRANDA 

CRUZ ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

De acordo com o Edital Normativo do Processo Seletivo 01/2018 da Fundação Estatal Regional de Saúde 
– FERBS, no item 17.5.2 O candidato que não se apresentar no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis 
após a convocação será considerado desistente e será excluído do processo seletivo, sendo convocado 
o próximo candidato da listagem.

Rua Gerson França, 9-42 – Centro – Bauru/SP - CEP. 17.015-200 – Telefone: 14 - 3012 0883/ 14-
3010 8038

EMAIL: fundacao.saude@bauru.sp.gov.br

Seção IV
Autarquias e Empresa

Pública
COHAB - Companhia de Habitação
Popular de Bauru

Arildo de Lima Junior
Presidente

COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU
CNPJ 45.010.071/0001-03
CONTRATO Nº 01/2020
CONTRATADA: UNIMED BAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
OBJETO: contratação de empresa especializada na prestação serviços de assistência à saúde, conforme 
especificações e demais características técnicas previstas no Anexo I do edital.
ORIGEM: PI Nº 570/2020 – pregão eletrônico 02/2020
DATA DA ASSINATURA: 01/09/2020
PRAZO DE VIGENCIA: 12 meses
VALOR CONTRATADO: R$ 311,00 per capita
PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE BAURU:  26/09/2020

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 nº 058/2020- DAE
Processo Administrativo nº 2983/2017-DAE
Pregão Presencial nº 175/2019-DAE
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru.
Contratada: Inovação Computação Móvel Ltda. – EPP
Objeto: A locação de software para automação, gerenciamento, programação, supervisão, acompanhamento 
e controle de ordens e solicitações de serviço em plataforma mobile com comodato de smartphones.
Assinatura: 21/09/2020.
Vigência do Contrato: 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado nos termos do Artigo 57 da Lei Federal nº 
8.666/93 e ulteriores alterações.
As despesas decorrentes do Contrato, para o presente exercício, serão suportadas pela Ficha Orçamentária 
nº 33 – 3.3.90.40.01 – 17.512.0023 - Nota de Empenho nº 1761 de 21 de setembro de 2020, no valor 
de R$ 200.478,80 (duzentos mil, quatrocentos e setenta e oito reais e oitenta centavos). Nos exercícios 
seguintes, as despesas correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, consignadas nos respectivos 
Orçamentos.
Valor Total do Contrato: R$ 601.436,40 (seiscentos e um mil quatrocentos e trinta e seis reais e quarenta 
centavos).

2º Termo de Aditamento ao Convênio nº 002/2016-DAE
Processo Administrativo n.º 3494/2016-DAE
Consignante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru.
Consignatária: Drogaria CAVS Eireli
Objeto: Alteração do preâmbulo do Convênio em razão de mudança das partes indicadas para assinatura do 
instrumento e da denominação social da Consignatária.
Assinatura: 02/09/2020.

NOTIFICAÇÃO DE ERRATA – DAE

Na publicação de 24/09/2020 - AVISO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO – DAE
Processo Administrativo nº 5824/2020 - DAE
Onde se lê:
Valor Total: Até R$ 7.354,00 (sete mil, trezentos e cinquenta e quatro reais).
Leia-se:
Valor Total: Até R$ 7.270,00 (sete mil, duzentos e setenta reais).
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SERVIÇO DE RECEITA
DEFERIDOS:

Processo Interessado(s) Assunto
4027/2019 Luiz Neves de Oliveira Tarifa de Isenção
4774/2019 LOCALIZA RENT A CAR S/A Análise de Restituição
2540/2020 Everton Simonetti Gilioti Alteração cadastral e religação
6563/2020 Renilson Jose Alvares Solicitação de Transferência de débito

INDEFERIDOS:
Processo Interessado(s) Assunto

1977/2016 Centro Espírita Nova Luz Redução nas Tarifas
4170/2018 CEVAC – Centro de Valorização da Criança Análise de Conta
7414/2019 CEVAC – Centro de Valorização da Criança Redução nas Tarifas
9100/2019 Neide Lucia Cham de Oliveira Recurso – Auto de infração
817/2020 Gabriela Felicio Izidoro Dias Recurso – Auto de infração
5685/2020 Suelen Regina Pocaya de Souza Tarifa de Isenção

NOTIFICAÇÃO DE DEBITOS
Em atendimento à Resolução DAE nº 21/2009 – artigo 3º, NOTIFICAMOS os responsáveis pelos 
imóveis correspondentes ao Processos Administrativos e Códigos abaixo relacionados, DA EXISTÊNCIA 
DE DÉBITO, a fim de promoverem a regularização de DÉBITO no prazo de 30 (trinta) dias, a partir 
da publicação desta. A não regularização implicará na Inscrição do Débito em Divida Ativa e Execução 
Fiscal. Informamos que durante a pandemia provocada pelo Corona Vírus – Covid 19, em atendimento 
à Resolução Interna n° 06/2020, o esclarecimento e atendimento poderá ser realizado através dos e-mails 
disponibilizados no site do Departamento de Água e Esgoto de Bauru (www.daebauru.sp.gov.br) no link 
“Orientações ao Consumidor”.

Inscrição Processo Ano
3.027.600-10 11044 2008
3.239.500-72 7504 2013
5.368.539-19 3408 2014
5.105.801-18 1919 2017
4.408.126-16 6772 2018
4.761.713-81 1248 2019
4.420.257-37 1370 2019
3.558.110-37 498 2020
2.531.677-14 6563 2020

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. Informamos que durante a pandemia provocada pelo Corona Vírus 
– Covid 19, em atendimento à Resolução Interna n° 06/2020, o esclarecimento e atendimento poderá ser 
realizado através dos e-mails disponibilizados no site do Departamento de Água e Esgoto de Bauru (www.
daebauru.sp.gov.br) no link “Orientações ao Consumidor”.

Processo Interessado(s) Documento a ser apresentado

2464/2017 Total Imóveis Eireli Documento que comprove quem residia no imóvel no período de 
19/09/2016 a 12/03/2020

3001/2020
Tabernaculo 

Pentecostal Monte 
Horebi

RG e CPF do representante da entidade, CNPJ, Documento relativo 
à posse ou propriedade do imóvel (Escritura ou Matrícula), Ata 
de Fundação ou Estatuto, Ata de Eleição em vigência, Alvará de 
Funcionamento emitido pela Seplan, Certidões de Regularidade 

Fiscal Federal, Estadual e Municipal, Procuração e cópia dos 
documentos pessoais, caso enviado por terceiros.

3028/2020 Paróquia São Pedro 
Apóstolo

RG e CPF do representante da entidade, CNPJ, Documento relativo 
à posse ou propriedade do imóvel (Escritura ou Matrícula), Ata 
de Fundação ou Estatuto, Ata de Eleição em vigência, Alvará de 
Funcionamento emitido pela Seplan, Certidões de Regularidade 

Fiscal Federal, Estadual e Municipal, Procuração e cópia dos 
documentos pessoais, caso enviado por terceiros.

3262/2020 Centro Espirita Dr 
Leocadio Correia

RG e CPF do representante da entidade, CNPJ, Documento relativo 
à posse ou propriedade do imóvel (Escritura ou Matrícula), Ata 
de Fundação ou Estatuto, Ata de Eleição em vigência, Alvará de 
Funcionamento emitido pela Seplan, Certidões de Regularidade 

Fiscal Federal, Estadual e Municipal, Procuração e cópia dos 
documentos pessoais, caso enviado por terceiros.

3280/2020

ABREC – Assoc. 
Bauruense Apoio 
e Assist. Renal 

Cronico

Alvará de Funcionamento emitido pela Seplan em vigência

5874/2020
DZ Gestora 
de Ativos e 

Participações LTDA

I – Contrato de locação com a locatária Sra. Bruna Miho Uehara. 
II – Declaração por escrito solicitando a tranferência dos débitos 

devendo conter a informação que os débitos não estão sendo 
cobrados judicilamente. 

III – Anexo 1

EMDURB - Empresa Municipal de 
Desenvolvimento Urbano e Rural

Elizeu Eclair Teixeira Borges
Presidente

RESOLUÇÃO Nº 024/2020
ELIZEU ECLAIR TEIXEIRA BORGES, Presidente da Empresa Municipal de Desenvolvimento 
Urbano e Rural de Bauru – EMDURB, no uso de suas atribuições legais e em conformidade aos dispostos 
nas Leis 3.967 de 22/02/1995 e 4309 de 01/06/98 e convênio existente entre o Estado de São Paulo e o 
Município de Bauru,

RESOLVE:
Artigo 1º – Autorizar a inclusão dos policias abaixo relacionados, conforme Ofício 4BPMI- 268/400/20 - 
Comando da 4ª Cia PM – Bauru e  Ofício 4BPMI- 425/120/20 - Comando da 1ª Cia PM – Bauru
Posto RE/DG NOME
SD PM 170094-4 THIAGO HENRIQUE REGANGNAM
SD PM 147944-0 LUCAS COLOMBO SIMÃO
Artigo 2º – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Registra-se e Cumpra-se
Bauru, 23 de setembro de 2020.

ELIZEU ECLAIR TEIXEIRA BORGES
Presidente da EMDURB

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO nº 001/2020 –  CONTRATAÇÃO POR TEMPO 
DETERMINADO DE “COLETOR DE LIXO TEMPORÁRIO”

A EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE BAURU - 
EMDURB, torna público que as solicitações de isenção da taxa de inscrição dos candidatos abaixo 
descritos foram INDEFERIDAS,  para o Processo Seletivo Simplificado nº 001/2020 -  referente a 
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE “COLETOR DE LIXO TEMPORÁRIO:

 PEDIDOS DE ISENÇÃO DA TAXA DE INCRIÇÃO INDEFERIDOS
Nº

INSCRIÇÃO NOME CPF

11509 ALEXSANDER DAVI MACHADO DA SILVA 40563752831
11239 ANDERSON LUIS DE OLIVEIRA 33807586806
11904 DANIEL VERISSIMO ZANIN DA COSTA 39919502863
11764 DIOGO QUINTILIANO DE ALMEIDA 35700926822
11765 DIOGO QUINTILIANO DE ALMEIDA 35700926822
11237 FABRÍCIO CAMILO RAMOS 38672056809
11837 GABRIEL BIANCHETI DA SILVA 44846798844
11198 GUSTAVO DOS SANTOS ALVES 30076899888
11243 LUIS VINICIUS FERREIRA CONSTANCIA 45995526820
11118 MARCOS VINICIOS P. ARGOLO 40157960803
11478 MARCOS VINICIOS P. ARGOLO 40157960803
11479 MATHEUS DOS SANTOS RIBEIRO 44911804823
11757 NATALINO SILVÉRIO MATIAS 29501286886
11773 REGINALDO FERRAZ DE OLIVEIRA 28791341884
11864 RHENAN SOARES VARAS 42409819800
11664 SÉRGIO LUIS LOPES PINHEIRO 32797527879
11472 SUELEN CAROLINE RIBEIRO 6317401985
11473 SUELEN CAROLINE RIBEIRO 6317401985
11211 TALITA ROSA OLIVEIRA DE LIMA 43819721800
11269 VITOR AFONSO BASTAZINI 42194171843

Conforme previsto na cláusula 3.18.6. do edital,  o candidato que requereu a isenção do pagamento da taxa 
de inscrição por doação de sangue e teve seu pedido indeferido, é concedida a possibilidade de efetivar sua 
inscrição como não isento ATÉ 28/09/2020 (devendo ser observado o horário de recebimento bancário), 
devendo para tanto, ingressar na página do candidato, mediante login e senha no portal do processo seletivo 
www.emdurb.com.br/processoseletivo e efetuar a impressão do boleto e pagamento da taxa de inscrição, 
sob pena de indeferimento do pedido de inscrição.

A Comissão Organizadora do Processo Seletivo ALERTA que conforme cláusula do 6.1. do edital, a 
análise do histórico escolar do ensino fundamental será de caráter classificatório e eliminatório a ser 
realizado em  etapa posterior do processo seletivo, conforme crogranama contido no edital, devendo o 
candidato atentar-se  que o documento apresentado na inscrição corresponde ao que foi previsto no edital.

Alertamos ainda que, conforme previsto na cláusula 3.2.1 do edital, a EMDURB não promoverá a 
restituição integral ou parcial do valor correspondente à taxa de inscrição.

Bauru, 26 de setembro de 2020
Comissão Organizadora

EMDURB

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2020 – SISTEMA 
REGISTRO DE PREÇOS – PROCESSO Nº 1974/2020
A Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru – EMDURB torna público e para 
conhecimento dos interessados que fará licitação para a eventual AQUISIÇÃO de Tela de sombreamento, 
carrinho de pedreiro, cabo de aço, cola, remendo para câmara de ar, barra e cano de ferro e trena 
analógica com roda, que encontra-se detalhadamente descritos e especificados no ANEXO I do Edital. 
Data do recebimento das propostas: até às 09hs do dia 09/10/2020. Abertura da Sessão: 09/10/2020 às 
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09hs. O edital está disponível no site da EMDURB: www.emdurb.com.br, informações sobre o edital na 
Praça João Paulo II s/nº, Jd. Santana – Bauru – SP, piso superior, setor de compras das 8h às 12h e das 
13h às 17h, no e-mail: elsaterca@emdurb.com.br, pelo telefone (014) 3233-9044 ou através do site www.
bec.sp.gov.br - Oferta de Compra nº 820902801002020OC00068, onde se realizará a sessão de pregão 
eletrônico, com os licitantes devidamente credenciados. 
Bauru, 26 de setembro de 2020.
Comissão de Licitação.

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2020 – SISTEMA 
REGISTRO DE PREÇOS – PROCESSO Nº 3395/2020
A Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru – EMDURB torna público e para 
conhecimento dos interessados que fará licitação para a eventual AQUISIÇÃO de Manta Geotêxtil e 
geocélula em PP (polipropileno), que encontra-se detalhadamente descritos e especificados no ANEXO 
I do Edital. Data do recebimento das propostas: até às 09hs do dia 08/10/2020. Abertura da Sessão: 
08/10/2020 às 09hs. O edital está disponível no site da EMDURB: www.emdurb.com.br, informações 
sobre o edital na Praça João Paulo II s/nº, Jd. Santana – Bauru – SP, piso superior, setor de compras das 8h 
às 12h e das 13h às 17h, no e-mail: michellerodrigues@emdurb.com.br, pelo telefone (014) 3233-9045 ou 
através do site www.bec.sp.gov.br - Oferta de Compra nº 820902801002020OC00074, onde se realizará 
a sessão de pregão eletrônico, com os licitantes devidamente credenciados. 
Bauru, 26 de setembro de 2020.
Comissão de Licitação.

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2020 – SISTEMA 
REGISTRO DE PREÇOS – PROCESSO Nº 3485/2020
A Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru – EMDURB torna público e para 
conhecimento dos interessados que fará licitação para a eventual AQUISIÇÃO de Cloro líquido, 
desinfetante, detergente líquido, sabonete líquido, desincrustante ácido (ativado), desengraxante 
alcalino e xampu automotivo, que encontra-se detalhadamente descritos e especificados no ANEXO 
I do Edital. Data do recebimento das propostas: até às 09hs do dia 14/10/2020. Abertura da Sessão: 
14/10/2020 às 09hs. O edital está disponível no site da EMDURB: www.emdurb.com.br, informações 
sobre o edital na Praça João Paulo II s/nº, Jd. Santana – Bauru – SP, piso superior, setor de compras das 8h 
às 12h e das 13h às 17h, no e-mail: elsaterca@emdurb.com.br, pelo telefone (014) 3233-9044 ou através do 
site www.bec.sp.gov.br - Oferta de Compra nº 820902801002020OC00077, onde se realizará a sessão de 
pregão eletrônico, com os licitantes devidamente credenciados. 
Bauru, 26 de setembro de 2020.
Comissão de Licitação.

NOTIFICAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO E HABILITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2020 – PROCESSO Nº 
1907/2020
Notificamos aos interessados no processo em epígrafe que houve sessão de licitação realizada pelo sistema 
BEC, Oferta de Compra: 820902801002020OC00061, sendo participantes do certame as empresas: 
DEMERSON SOUZA FERREIRA EIRELI ME e SELTOM COMERCIO DE GAS LTDA EPP. Após 
etapa de lances/negociação, análise dos “Documentos de Habilitação” e transcorrido o prazo para recurso, 
sem quaisquer manifestações dos licitantes, a Pregoeira resolveu habilitar e declarar vencedora a Empresa 
SELTOM COMERCIO DE GAS LTDA EPP para o ITEM 01. Cabendo à adjudicação e homologação à 
autoridade competente. 
O objeto da presente licitação tem como finalidade o registro de preços para eventual AQUISIÇÃO DE 
GÁS DOMÉSTICO (BOTIJÃO 13 KG), com entrega do mesmo, conforme especificação abaixo descrita:

ITEM QTD UN. DESCRIÇÃO MARCA VR. 
UN.

VR. 
TOTAL

01 167 UN AQUISIÇÃO DE GÁS DOMÉSTICO 
(BOTIJÃO 13 KG), com entrega do mesmo Supergasbras R$ 

61,00
R$ 
10.187,00

Estimativa para 12 (doze) meses.
Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias após a emissão da nota fiscal.
Bauru, 26 de Setembro de 2020.
Comissão de Licitação.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 064/2020
Processo nº 1975/2020 – Pregão Eletrônico RP nº 022/2020
Contratante: EMDURB – Compromissária: APRIZIO MANUTENÇÃO E MÃO DE OBRA 
COMPARTILHADA LTDA. ME.
Objeto: O objeto da presente licitação tem como finalidade o registro de preços para eventual 
FORNECIMENTO e PRESTAÇÃO DE SERVIÇO de implantação de defensa metálica semi maleável 
simples, conforme especificação abaixo descrita:

Item Qde 
Estimada Un. Descrição VALOR 

UNITÁRIO
VALOR 
TOTAL

01 1.000 Metro 
Linear

Defensa metálica semi maleável simples, 
de aço carbono estrutural A36, com guia de 
deslizamento (Lâmina) de perfil em W de 

4.300x306x80x3mm, com implantação por 
conta do contratado.

R$ 198,00 R$ 
198.000,00

VALOR TOTAL 
GLOBAL R$ 198.000,00 (Cento e noventa e oito mil reais)

Condições de Pagamento: 10º (décimo) dia útil do mês subsequente a prestação de serviço, mediante a 
emissão da nota fiscal.
Vigência: 12 (doze) meses a partir da assinatura.
Assinatura: 15/09/2020
Bauru, 26 de setembro de 2020.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 061/2020
Processo nº 2082/2020 – Pregão Eletrônico RP nº 026/2020
Contratante: EMDURB – Compromissária: FIOLUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. 
EPP.
Objeto: O objeto da presente licitação tem como finalidade o registro de preços para eventual AQUISIÇÃO 
de lâmpadas LED, conforme especificação abaixo descrita:

Item QTD
Estimada Un. Descrição Marca Valor

unitário
Valor
Total

01 250 un. Lâmpada LED tubular 1200 mm 18 watts EMPALUZ
TL 20314 R$ 14,00 R$ 3.500,00

02 50 un. LÂMPADA LED 09 WATS – E 27 EMPALUZ
AL 09562 R$ 6,00 R$ 300,00

VALOR TOTAL GLOBAL - R$ 3.800,00 (Três mil, e oitocentos reais)
Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias após a emissão da nota fiscal.
Vigência: 12 (doze) meses a partir da assinatura.
Assinatura: 10/09/2020
Bauru, 26 de setembro de 2020.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DO TERMO DE DOAÇÃO Nº 001/2020
Processo nº 4166/2020
Doador: TRANSPORTES COLETIVOS CIDADE SEM LIMITES LTDA..
Donatária: EMDURB
Objeto: Doação de equipamentos.
Assinatura: 23/09/2020
Bauru, 26 de setembro de 2020.
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 061903
Processo nº 9750/19 – Pregão Registro de Preços nº 054/19
Contratante: EMDURB
Compromissária: RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI EPP.
Objeto: 20 M.O. Recauchutagem a frio para pneus traseiro 275/80 R 22,5 misto.
Valor Total: R$ 7.100,00
Condições de Pagamento: 30 dias da emissão da Nota Fiscal.
Assinatura: 16/09/2020
Bauru, 26 de setembro de 2020.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 061941
Processo nº 9680/19  - P.E. Registro de Preço nº 013/19
Contratante: EMDURB
Compromissaria: BAURU BUSINESS EIRELI EPP.
Objeto: 01 un. Chicote painel de instrumentos, 01 un. Elemento filtro ar, 01 un. Interruptor de painel.
Valor Total: R$ 495,90
Condições de Pagamento: 10º dia útil da emissão NF.
Assinatura: 21/09/2020
Bauru, 26 de setembro de 2020.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 061942
Processo nº 9680/19  - P.E. Registro de Preço nº 013/19
Contratante: EMDURB
Compromissaria: BAURU BUSINESS EIRELI EPP.
Objeto: 0.8 M.O. Hora de mão de obra mecânica Volkswagem – veículos pesadps. 
Valor Total: R$  109,20
Condições de Pagamento: 10º dia útil da emissão NF.
Assinatura: 21/09/2020
Bauru, 26 de setembro de 2020.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 061943
Processo nº 9680/19  - P.E. Registro de Preço nº 013/19
Contratante: EMDURB
Compromissaria: BAURU BUSINESS EIRELI EPP.
Objeto: 10.43 M.O. Hora de mão de obra mecânica Iveco – veículos pesados. 
Valor Total: R$  796,64
Condições de Pagamento: 10º dia útil da emissão NF.
Assinatura: 21/09/2020
Bauru, 26 de setembro de 2020.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 061944
Processo nº 9680/19  - P.E. Registro de Preço nº 013/19
Contratante: EMDURB
Compromissaria: BAURU BUSINESS EIRELI EPP.
Objeto: 01 un. Comando embreagem 5801786127 (Daily), 01 Cj. Conjunto embreagem 500056636 (Daily).
Valor Total: R$  2.555,98
Condições de Pagamento: 10º dia útil da emissão NF.
Assinatura: 21/09/2020
Bauru, 26 de setembro de 2020.
Presidente da EMDURB.
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EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 061945
Processo nº 9680/19  - P.E. Registro de Preço nº 013/19
Contratante: EMDURB
Compromissaria: BAURU BUSINESS EIRELI EPP.
Objeto: 01  PÇ. Bobina da ignição,  01 un. Bomba d’agua, 01 PÇ. bomba de oleo, 01 un. Cabo de vela 
do bico 1, 01 un. Cabo de vela do bico 2, 01 un. Cabo de vela do bico 3, 01 un. Cabo de vela do bico 4, 
01 Pç. Canister 660ml, 01 un. Carcaça válvula termostática, 01 un. Cobertura inferior da distribuição, 01 
un. Cobertura superior da distribuição, 01 un. Correia dentada, 01 un. Elemento filtro ar, 01 un. Filtro de 
oleo, 01 un. Junta do cabeçote, 04 un. junta do coletor de admissão, 01 Jg. Junta do coletor de escape, 
01 kit parafuso/arruela/porca /travas/braçadeira, 01 PÇ. Mangueira inferior radiador, 01 un. Mangueira 
superior do radiador, 01 Pç.  Polia tensora, 01 Pç. Reservatório de água, 01 un. Sensor de posição do 
virabrequim, 01 un. sensor pressão do óleo, 01 un. separador, 01 un. Tampa reservatório de água, 01 un. 
Vedação 030103483k, 04 un. Vela de ignição do motor, 01 un. Válvula termostática.
Valor Total: R$  2.804,10
Condições de Pagamento: 10º dia útil da emissão NF.
Assinatura: 21/09/2020
Bauru, 26 de setembro de 2020.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 061946
Processo nº 9680/19  - P.E. Registro de Preço nº 013/196
Contratante: EMDURB
Compromissaria: BAURU BUSINESS EIRELI EPP.
Objeto: 01 un.Bomba do freio 75266621
Valor Total: R$  1.000,50
Condições de Pagamento: 10º dia útil da emissão NF.
Assinatura: 21/09/2020
Bauru, 26 de setembro de 2020.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 061947
Processo nº 9680/19  - P.E. Registro de Preço nº 013/19
Contratante: EMDURB
Compromissaria: BAURU BUSINESS EIRELI EPP.
Objeto: 3.5 M.O. Hora de mão de obra mecânica Case – veículos pesados.
Valor Total: R$ 309,16
Condições de Pagamento: 10º dia útil da emissão NF.
Assinatura: 21/09/2020
Bauru, 26 de setembro de 2020.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 061948
Processo nº 9680/19  - P.E. Registro de Preço nº 013/19
Contratante: EMDURB
Compromissaria: BAURU BUSINESS EIRELI EPP.
Objeto: 01 pç. Bateria trator 100 AMP, 01 un. Elemento de filtro 86982523, 01 un. Elemento de filtro 
86982522
Valor Total: R$  769,30
Condições de Pagamento: 10º dia útil da emissão NF.
Assinatura: 21/09/2020
Bauru, 26 de setembro de 2020.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 061949
Processo nº 9680/19  - P.E. Registro de Preço nº 013/19
Contratante: EMDURB
Compromissaria: BAURU BUSINESS EIRELI EPP.
Objeto: 2.20 M.O. Hora de mão de obra mecânica New Holland – veículos pesados.
Valor Total: R$  189,93
Condições de Pagamento: 10º dia útil da emissão NF.
Assinatura: 21/09/2020
Bauru, 26 de setembro de 2020.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 061950
Processo nº 9680/19  - P.E. Registro de Preço nº 013/19
Contratante: EMDURB
Compromissaria: BAURU BUSINESS EIRELI EPP.
Objeto: 01 un. Bateria para moto, 01 un. Cabo do velocimetro, 01 un. Coroa da transmissão – moto, 01 
Pç. Corrente da transmissão – moto, 01 un. Engrenagem do velocimetro, 01 un. Lâmpada farol moto, 01 
Pç. Pinhão da transmissão – moto, 01 un. Porca eixo garfo traseira, 01 un. Soquete farol, 01 un. Painel 
instrumentos.
Valor Total: R$  748,85
Condições de Pagamento: 10º dia útil da emissão NF.
Assinatura: 21/09/2020
Bauru, 26 de setembro de 2020.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 061951
Processo nº 9680/19  - P.E. Registro de Preço nº 013/19
Contratante: EMDURB
Compromissaria: BAURU BUSINESS EIRELI EPP.
Objeto: 2.12 M.O. Hora de mão de obra mecânica Honda – veículos leves, 1.25. M.O. Hora de mão de obra 

elétrica Honda – veículos leves.
Valor Total: R$  123,55
Condições de Pagamento: 10º dia útil da emissão NF.
Assinatura: 21/09/2020
Bauru, 26 de setembro de 2020.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 061952
Processo nº 9680/19  - P.E. Registro de Preço nº 013/19
Contratante: EMDURB
Compromissaria: BAURU BUSINESS EIRELI EPP.
Objeto: 21.02 M.O. Hora de mão de obra mecânica Wolkswagem – veículos leves, 1.25 M.O. Hora de mão 
de obra elétrica Wolkswagem– veículos leves.
Valor Total: R$  844,38
Condições de Pagamento: 10º dia útil da emissão NF.
Assinatura: 21/09/2020
Bauru, 26 de setembro de 2020.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 061953
Processo nº 9680/19  - P.E. Registro de Preço nº 013/19
Contratante: EMDURB
Compromissaria: BAURU BUSINESS EIRELI EPP.
Objeto: 01 un. Cabo de vela do bico 1, 01 un. Cabo de vela do bico 2, 01 un. Cabo de vela do bico 3, 01 
un. Cabo de vela do bico 4, 01 un. Carcaça válvula termostática, 01 Pç. Filtro de combustível, 01 un. Kit de 
peneiras dos bicos, 01 un. Separador, 04 un. Vela ignição, 01 un. Válvula termostática.
Valor Total: R$  827,05
Condições de Pagamento: 10º dia útil da emissão NF.
Assinatura: 21/09/2020
Bauru, 26 de setembro de 2020.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 061954
Processo nº 9680/2019   - Pregão Eletrônico RP nº 013/2019
Contratante: EMDURB
Compromissaria: B T CAR CENTER LTDA EPP.
Objeto: 01 Jg. Reparo da bomba injetora,  01 un. Palheta bomba / bico injetor, 01 un. Pistão avanço 
1.463.104.620, 01 un. Came comando bomba injetora, 01 un. Parafuso do acoplamento, 01 un. Valvula 
eletromagnetica, 01 un. Carcaça bomba injetora, 01 un. Filtro racor r-120-10MB-AQII., 01 un. Bomba 
alimentadora de combustivel, 01 un. Válvula 1468532248 BBA INJ., 01 Pç. Válvula reguladora, 01 Pç. 
Filtro de combustível.
Valor Total: R$ 7.644,74
Condições de Pagamento: 10º dia útil da emissão da N.F.
Assinatura: 21/09/2020
Bauru, 26 de setembro de 2020.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 061955
Processo nº 9680/2019   - Pregão Eletrônico RP nº 013/2019
Contratante: EMDURB
Compromissaria: B T CAR CENTER LTDA EPP.
Objeto: 06 M.O. Hora de mão de obra mecânica Ford – veículos pesados.
Valor Total: R$ 362,10
Condições de Pagamento: 10º dia útil da emissão da N.F.
Assinatura: 21/09/2020
Bauru, 26 de setembro de 2020.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 061956
Processo nº 9680/2019   - Pregão Eletrônico RP nº 013/2019
Contratante: EMDURB
Compromissaria: B T CAR CENTER LTDA EPP.
Objeto: 01 un.  Mola parabólica do contra feixe,  02 Pç. Mola contra feixe, 02 un. Pino da mola tensora, 03 
un. Porca castelo, 01 un. Batente, 05 un. Parafuso do acoplamento, 03 un. Prisioneiro.
Valor Total: R$ 640,55
Condições de Pagamento: 10º dia útil da emissão da N.F.
Assinatura: 21/09/2020
Bauru, 26 de setembro de 2020.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 061957
Processo nº 9680/2019   - Pregão Eletrônico RP nº 013/2019
Contratante: EMDURB
Compromissaria: B T CAR CENTER LTDA EPP.
Objeto: 1.5 M.O. Hora de mão de obra elétrica Ford – veículos pesados, 14 M.O. Hora de mão de obra solda 
Ford – veículos pesados.
Valor Total: R$  935,43
Condições de Pagamento: 10º dia útil da emissão da N.F.
Assinatura: 21/09/2020
Bauru, 26 de setembro de 2020.
Presidente da EMDURB.
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EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 061958
Processo nº 9680/2019   - Pregão Eletrônico RP nº 013/2019
Contratante: EMDURB
Compromissaria: B T CAR CENTER LTDA EPP.
Objeto: 02 un. Lanterna do pisca
Valor Total: R$ 353,16
Condições de Pagamento: 10º dia útil da emissão da N.F.
Assinatura: 21/09/2020
Bauru, 26 de setembro de 2020.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 061959
Processo nº 9680/2019   - Pregão Eletrônico RP nº 013/2019
Contratante: EMDURB
Compromissaria: B T CAR CENTER LTDA EPP.
Objeto: 01  Pç. Pino central c/ regulagem, 01 un. Grampo 3/4 x 82 x 550 D, 04 un. Trava do jogo de rolete, 
01 un. Mola do patim de freio traseiro, 01 un. Retentor do cubo, 01 un. Rolamento de roda grande, 01 un. 
Óleo 80w90 (balde 20l), 01 Pç. Filtro de ar, 01 Pç. Filtro de combustível, 01 un. Barra axial.
Valor Total: R$ 2.152,87
Condições de Pagamento: 10º dia útil da emissão da N.F.
Assinatura: 21/09/2020
Bauru, 26 de setembro de 2020.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 061960
Processo nº 9680/2019   - Pregão Eletrônico RP nº 013/2019
Contratante: EMDURB
Compromissaria: B T CAR CENTER LTDA EPP.
Objeto: 14 M.O. Hora de mão de obra mecânica Ford – veículos pesados, 24 M.O. Hora de mão de obra 
solda Ford – veículos pesados.
Valor Total: R$  2.293,30
Condições de Pagamento: 10º dia útil da emissão da N.F.
Assinatura: 21/09/2020
Bauru, 26 de setembro de 2020.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 061961
Processo nº 235/2020 – Pregão Eletrônico – RP. nº 016/20.
Contratante: EMDURB – Compromissária: JÚLIO CÉSAR DOS PASSOS SILVA 01613245688. ME.
Objeto: 010 un. Cola labial para procedimento funerario, 200 un. Velas votivas, 100 un. Véu de nylon, 100 
un. Armação de papelão p/ cadáver.
Valor Total: R$ 1.577,30
Condições de Pagamento: 30 dias da emissão da N.F.
Assinatura: 21/09/2020
Bauru, 26 de setembro de 2020.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 061962
Processo nº 12.315/2019 – Pregão Eletrônico - RP nº 008/2020.
Contratante: EMDURB
Compromissaria: THB DISTRIBUIDORA DE URNAS MORTUÁRIA EIRELI EPP.
Objeto: 005 un. Urna assistencial tamanho G (MDF/MDP), 002 un. Urna assistencial tamanho XG alça 
varão (MDF/MDP)
Valor Total: R$ 1.715,00
Condições de Pagamento: 30 dias da emissão da Nota Fiscal.
Assinatura: 21/09/2020
Bauru, 26 de setembro de 2020.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 061963
Processo nº 5626/19    -    Pregão Presencial  nº 009/19
Contratante: EMDURB
Compromissaria: SINDPLUS ADM. DE CARTÕES SERV. DE CAD. E COB. EIRELI
Objeto: 03  un. Vale alimentação.
Valor Total: R$ 1.500,00
Condições de Pagamento: 10º dia subsequente a prestação do serviço.
Assinatura: 21/09/2020
Bauru, 26 de setembro de 2020.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 061964
Processo nº 5626/19    -    Pregão Presencial  nº 009/19
Contratante: EMDURB
Compromissaria: SINDPLUS ADM. DE CARTÕES SERV. DE CAD. E COB. EIRELI
Objeto: 053  M.O. Vale alimentação, 02 M.O. Vale alimentação estagiário.
Valor Total: R$ 27.166,68
Condições de Pagamento: 10º dia subsequente a prestação do serviço.
Assinatura: 21/09/2020
Bauru, 26 de setembro de 2020.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 061965
Processo nº 5626/19    -    Pregão Presencial  nº 009/19
Contratante: EMDURB
Compromissaria: SINDPLUS ADM. DE CARTÕES SERV. DE CAD. E COB. EIRELI
Objeto: 02  M.O. Vale alimentação estagiário.
Valor Total: R$ 666,08
Condições de Pagamento: 10º dia subsequente a prestação do serviço.
Assinatura: 21/09/2020
Bauru, 26 de setembro de 2020.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 061966
Processo nº 5626/19    -    Pregão Presencial  nº 009/19
Contratante: EMDURB
Compromissaria: SINDPLUS ADM. DE CARTÕES SERV. DE CAD. E COB. EIRELI
Objeto: 155  M.O. Vale alimentação.
Valor Total: R$  77.500,00
Condições de Pagamento: 10º dia subsequente a prestação do serviço.
Assinatura: 21/09/2020
Bauru, 26 de setembro de 2020.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 061967
Processo nº 5626/19    -    Pregão Presencial  nº 009/19
Contratante: EMDURB
Compromissaria: SINDPLUS ADM. DE CARTÕES SERV. DE CAD. E COB. EIRELI
Objeto: 347  M.O. Vale alimentação.
Valor Total: R$  173.500,00
Condições de Pagamento: 10º dia subsequente a prestação do serviço.
Assinatura: 21/09/2020
Bauru, 26 de setembro de 2020.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 061968
Processo nº 5626/19    -    Pregão Presencial  nº 009/19
Contratante: EMDURB
Compromissaria: SINDPLUS ADM. DE CARTÕES SERV. DE CAD. E COB. EIRELI
Objeto: 175  M.O. Vale alimentação.
Valor Total: R$  87.500,00
Condições de Pagamento: 10º dia subsequente a prestação do serviço.
Assinatura: 21/09/2020
Bauru, 26 de setembro de 2020.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 061969
Processo nº 10410/2019 – Dispensa de Licitação
Contratante: EMDURB
Contratada: MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.
Objeto: Pedágios.
Valor: R$ 14.577,96
Condições de pagamento: dia fixo.
Assinatura: 21/09/2020
Bauru, 26 de setembro de 2020.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 061970
Processo nº 2272/2020    -  Pregão Eletrônico – RP nº  021/2020
Contratante: EMDURB
Compromissaria: REDE LK DE POSTOS LTDA. (FILIAL)
Objeto: 300 L Diesel S-10
Valor Total: R$ 929,10
Condições de Pagamento: 10º dia útil emissão N.F.
Assinatura: 21/09/2020
Bauru, 26 de setembro de 2020.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 061975
Processo nº 2272/2020    -  Pregão Eletrônico – RP nº  021/2020
Contratante: EMDURB
Compromissaria: REDE LK DE POSTOS LTDA. (FILIAL)
Objeto: 8.100 L Diesel S-10
Valor Total: R$ 25.085,70
Condições de Pagamento: 10º dia útil emissão N.F.
Assinatura: 22/09/2020
Bauru, 26 de setembro de 2020.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 061976
Processo nº 8637/19 – Pregão Registro de Preços nº 052/19
Contratante: EMDURB – Compromissária: LABORATÓRIO BAURU DE PATOLOGIA CLÍNICA – 
POLICLÍNICA EM SERVIÇOS AUXILIARES AO DIAGNÓSTICO E TERAPIA LTDA.
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Objeto: 005 M.O. Exame laboratorial grupo 11, 005 M.O, Exame laboratorial grupo 14, 005 M.O.  Exame 
laboratorial grupo 15
Valor Total: R$ 489,50
Condições de Pagamento: 10º dia útil emissão N.F.
Assinatura: 23/09/2020
Bauru, 26 de setembro de 2020.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 060977
Processo nº 180.506/19   -    Registro de Preço 095/20 (Partícipe PMB)
Contratante: EMDURB
Compromissaria: DELTA COM. DE MÁQUINAS E FERRAGENS EIRELI EPP.
Objeto: 024 Rl. Fio de nylon 3,0 mm para roçadeira costal quadrado em rolos de 2 kg.
Valor Total: R$ 2.281,20
Condições de Pagamento: 30 Dias
Assinatura: 23/08/2020
Bauru, 26 de setembro de 2020.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 061978
Processo nº 9748/19 – Pregão Eletrônico – RP. nº 008/19.
Contratante: EMDURB – Compromissária: JOSÉ COLEMAR LOPES ALVES & CIA LTDA. ME.
Objeto: 150 m. Canaleta de concreto meia cana 0,60 cm.
Valor Total: R$ 7.335,00
Condições de Pagamento: 30 dias da emissão da nota fiscal
Assinatura: 23/09/2020
Bauru, 26 de setembro de 2020.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 061979
Processo nº 9680/2019   - Pregão Eletrônico RP nº 013/2019
Contratante: EMDURB
Compromissaria: B T CAR CENTER LTDA EPP.
Objeto: 002 M.O. Montagem/desmontagem – caminhões, 01 M.O. Consertos e reparos – caminhões, 
003 M.O. Serviço de socorro- caminhões, 002 M.O. Montagem/desmontagem – caminhões, 004  M.O. 
Montagem/desmontagem – caminhões,  002 M.O. Serviço de socorro- caminhões, 002  M.O. Consertos 
e reparos – caminhões,  001 M.O. Serviço de socorro- caminhões, 003  M.O.  Mntagem/desmontagem – 
caminhões, 002  M.O. Serviço de socorro- caminhões, 004  M.O.  Montagem/desmontagem – caminhões, 
001  M.O. Vulcanização de pneus (caminhões), incluso colocação manchão, 003  M.O. Serviço de socorro- 
caminhões, 001 M.O. Montagem/desmontagem - veículos agrícola, 001  M.O.  Serviço de socorro- veículos 
agrícola, 001 M.O. Montagem/desmontagem - veículos agrícola, 001  M.O. Serviço de socorro- veículos 
agrícola, 001  M.O. Consertos e reparos – caminhões, 001  M.O. Serviço de socorro- caminhões, 002  
M.O. Montagem/desmontagem - veículos agrícola, 001  M.O. Serviço de socorro- veículos agrícola, 001  
M.O. Consertos e reparos – caminhões, 001  M.O. Serviço de socorro- caminhões, 002  M.O. Montagem/
desmontagem – caminhões, 001  M.O. Serviço de socorro- caminhões.
Valor Total: R$  2.162,59
Condições de Pagamento: 10º dia útil da emissão da N.F.
Assinatura: 23/09/2020
Bauru, 26 de setembro de 2020.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 061980
Processo nº 0364/16  -  Pregão Presencial nº 001/16
Contratante: EMDURB
Compromissaria: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Objeto: 01 MO Telefonia fixa
Valor Total: R$ 46,16
Condições de Pagamento: 10º Dia útil do mês subsequente a prestação do serviço.
Assinatura: 23/09/2020
Bauru, 26 de setembro de 2020.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 061981
Processo nº 0928/19   -   Pregão Presencial  nº 002/19
Contratante: EMDURB
Compromissaria: TIM S/A
Objeto: 01 MO Telefonia móvel (celular)
Valor Total: R$ 3.204,90
Condições de Pagamento: Mensal
Assinatura: 23/09/2020
Bauru, 26 de setembro de 2020.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 061982
Processo nº 0364/16  -  Pregão Presencial nº 001/16
Contratante: EMDURB
Compromissaria: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Objeto: 01 MO Telefonia fixa
Valor Total: R$ 47,29
Condições de Pagamento: 10º Dia útil do mês subsequente a prestação do serviço.
Assinatura: 23/09/2020
Bauru, 26 de setembro de 2020.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 061983
Processo nº 2272/2020    -  Pregão Eletrônico – RP nº  021/2020
Contratante: EMDURB
Compromissaria: REDE LK DE POSTOS LTDA.
Objeto: 1.800 L Óleo Diesel
Valor Total: R$ 5.407,20
Condições de Pagamento: 10º dia útil emissão N.F.
Assinatura: 24/09/2020
Bauru, 26 de setembro de 2020.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 061984
Processo nº 2272/2020    -  Pregão Eletrônico – RP nº  021/2020
Contratante: EMDURB
Compromissaria: REDE LK DE POSTOS LTDA.
Objeto: 300 L Gasolina
Valor Total: R$ 1.112,10
Condições de Pagamento: 10º dia útil emissão N.F.
Assinatura: 24/09/2020
Bauru, 26 de setembro de 2020.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 061985
Processo nº 2272/2020    -  Pregão Eletrônico – RP nº  021/2020
Contratante: EMDURB
Compromissaria: REDE LK DE POSTOS LTDA.
Objeto: 100 L Gasolina
Valor Total: R$ 370,70
Condições de Pagamento: 10º dia útil emissão N.F.
Assinatura: 24/09/2020
Bauru, 26 de setembro de 2020.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 061988
Processo nº 2272/2020    -  Pregão Eletrônico – RP nº  021/2020
Contratante: EMDURB
Compromissaria: REDE LK DE POSTOS LTDA.
Objeto: 300 L Gasolina
Valor Total: R$ 1.112,10
Condições de Pagamento: 10º dia útil emissão N.F.
Assinatura: 24/09/2020
Bauru, 26 de setembro de 2020.
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
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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

Núcleo de Gerenciamento de Investimentos
-luizmacedo@funprevbauru.sp.gov.br

Seção de Contabilidade e Orçamento
-andreisantos@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.

COMUNICADO
COMISSÃO DE ELEIÇÃO CONSELHOS CURADOR E FISCAL FUNPREV 

BIÊNIO 2021/2022
A Comissão de Eleição dos Conselhos Curador e Fiscal da Funprev - Biênio 2021/2022, disponibiliza, em 
caso de dúvidas, o telefone (14) 3009-5545, de segunda a sexta-feira, das 09h às 13h.

Bauru, 12 de Agosto de 2.020.
Comissão de Eleição

FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS EFETIVOS DE BAURU

COMISSÃO DE ELEIÇÃO DOS CONSELHOS CURADOR E FISCAL – BIÊNIO 2021/2022
EDITAL 01/2020 

(Com alterações nos Itens 3.4, 3.5, 3.7, 6.2.1, acréscimo dos itens 1.2.1 e 1.2.2 e Ficha de Inscrição)

A Comissão de Eleição da FUNPREV, constituída nos termos do Artigo 24 da Lei Municipal n.º 
4.830/2002, com redação dada pela Lei Municipal nº 6.492/2014 e composta conforme Portaria n.º 

216/2020, que altera a Portaria n.º 206/2020, torna pública a abertura das inscrições para candidatos com 
vista à eleição para os Conselhos Curador e Fiscal da FUNPREV – Biênio 2021/2022, estabelecendo 
também as respectivas normas gerais regulamentares.

1 – DAS INSCRIÇÕES

1.1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.

1.2. As inscrições serão efetuadas através de envio da documentação ao e-mail comissaoeleicao@
funprevbauru.sp.gov.br, no período de 17 a 27 de agosto de 2020, visando a segurança exigida no período 
pandêmico do vírus SARS-COV-2 (COVID-19).
1.2.1.  Fica estabelecida, por esta Comissão, a prorrogação do prazo de inscrição até 11 de setembro 
de 2020.
1.2.2.  Fica estabelecida, por esta Comissão, a prorrogação do prazo de inscrição até 17 de setembro 
de 2020.

1.3. No caso de inscrição por procuração, deverão ser apresentados: instrumento de mandato com firma 
reconhecida; cópia legível e autenticada do documento de identidade do procurador. Será exigida uma 
procuração por candidato, sendo que a mesma ficará anexada ao requerimento de inscrição.

1.4. O candidato ou seu procurador é responsável pelo preenchimento da ficha de inscrição, bem como, pela 
veracidade e exatidão das informações prestadas, arcando o candidato com as consequências de eventuais 
informações incorretas ou ilícitas.

1.5. A critério da Comissão o prazo do período da inscrição poderá ser ampliado e a forma de apresentação 
da documentação alterada.

2 – REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO

2.1. Pertencer aos quadros de servidores ocupantes de cargos efetivos, ativos ou inativos, da Administração 
Direta (Prefeitura Municipal de Bauru), Autarquias (Departamento de Água e Esgoto de Bauru) e Câmara 
Municipal de Bauru.

2.2. Contar com tempo mínimo de 03 (três) anos de Serviço Público Municipal e ter cumprido estágio 
probatório.

2.3. Não ter sido condenado em processo criminal, com sentença transitada em julgado ou punido 
administrativamente, sendo garantida a observância do disposto no parágrafo único do Artigo 39 da Lei 
Municipal n.º 3.781/1994.

2.4. Possuir curso superior completo.

2.5. Não ser servidor ativo pertencente ao quadro da Fundação de Previdência dos Servidores Públicos 
Municipais Efetivos de Bauru – FUNPREV.

2.6. Não ser servidor da Administração Direta, Autarquia e Câmara Municipal cedido à Fundação de 
Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru – FUNPREV, à época da abertura do 
processo eleitoral.

2.7. Não ter sido membro dos Conselhos Fiscal e/ou Curador nos dois últimos mandatos consecutivos.

2.8. Não ser membro titular ou suplente da Comissão de Eleição, nem ocupante de cargo no SINSERM 
(Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Bauru e Região).

2.9. Não ser cônjuge ou companheiro (a) de membro integrante da Comissão de Eleição.

2.10. Não ter parentesco de até terceiro grau, em linha reta ou colateral, com os membros titular ou suplente 
da Comissão de Eleição.

3 – PARA INSCREVER-SE, O CANDIDATO DEVERÁ ENCAMINHAR A SEGUINTE 
DOCUMENTAÇÃO PARA O E-MAIL

3.1. Requerimento devidamente preenchido, conforme modelo constante no Anexo I do presente edital, 
com firma reconhecida em cartório, tanto do candidato, quanto, se o caso, do seu procurador.

3.2. Cédula de Identidade (R.G), mais cópia autenticada em cartório.

3.3. Comprovante de Situação Cadastral no CPF Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda 
(C.P.F):  <https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cpf/consultasituacao/consultapublica.asp>, 
acessado em 07 de agosto de 2020.

3.4. Certidão de Distribuição de Processos Criminais, a ser obtida junto ao Cartório do Distribuidor do 
Fórum de Bauru ou pela internet no site do Tribunal de Justiça:

3.4.1 1ª Instância <http://www.tjsp.jus.br/Certidoes/Certidoes/CertidoesPrimeiraInstancia> “CERTIDÃO 
DE DISTRIBUIÇÃO CÍVEL EM GERAL – ATÉ 10 ANOS” e  “CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE 
AÇÕES CRIMINAIS”.

3.5. Certidões de Distribuição de Processos Criminais, a ser obtida pela Internet, no site da Justiça Federal 
de São Paulo: <http://web.trf3.jus.br/certidao/Certidao/Solicitar>, acessado em 07 de agosto de 2020.
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3.5.1 Certidão de Distribuição - Justiça Federal de Primeiro Grau em São Paulo;

3.5.2 Certidão de Distribuição - Tribunal Regional Federal da 3ª região;

3.5.3 Certidão de Distribuição para Fins Eleitorais  -  Justiça Federal de Primeiro Grau em São Paulo;

3.5.4 Certidão de Distribuição para Fins Eleitorais  -  Tribunal Regional Federal da 3ª região;

3.6. Certidão de antecedentes criminais (Estadual e Federal), a serem obtidas pela Internet, nos sites: 
<https://www.ssp.sp.gov.br/servicos/atestado.aspx> (necessário utilizar Internet Explorer ou Firefox) ; 
<https://servicos.dpf.gov.br/antecedentes-criminais/certidao >, acessados em 07 de agosto de 2020.

3.7. Ficha funcional ou certidão, emitida pelo setor responsável pela área de pessoal, que comprove:
▪ Tempo de serviço público municipal;
▪ Que não foi punido administrativamente, nos termos do item 2.3 do presente edital;
▪ Aprovação em estágio probatório.
Deverá ser solicitado através de e-mail, e informado um telefone para contato para ser comunicado sobre 
a retirada da certidão.
DAE: Rh@daebauru.sp.gov.br
Prefeitura: cicerosilva@bauru.sp.gov.br
Câmara: Rh@bauru.sp.leg.br

3.8. Cópia autenticada em cartório do comprovante de conclusão de ensino superior.

4 – DA ANÁLISE DAS INSCRIÇÕES

4.1. A Comissão de Eleição da Funprev se reunirá nos dias 02 e 03 de setembro para análise da documentação 
enviada pelos candidatos.

4.2 Serão indeferidas as inscrições dos candidatos que não preencherem as condições legais exigidas neste 
edital e na legislação específica.

4.3. As inscrições deferidas e as indeferidas, constando o motivo do indeferimento, serão encaminhadas aos 
candidatos através de resposta ao e-mail de inscrição e publicadas no Diário Oficial de Bauru.

4.4. Caberá recurso com efeito suspensivo nos termos do § 8º do Artigo 25 da Lei 4.830/2002, alterado pela 
Lei 6.492/2014, em relação às inscrições indeferidas, que poderá ser interposto, dentro do prazo de 03 (três) 
dias úteis após a publicação, das 8h30min às 11h30min, a ser protocolizado na FUNPREV, sito na Rua Rio 
Branco, 19-31, endereçado à Comissão de Eleição.

4.5. O resultado do recurso interposto será publicado no Diário Oficial de Bauru.

4.6. Após análise da documentação, poderá a Comissão realizar agendamento com os candidatos para 
entrega das vias originais dos anexos.

5 – DA IMPUGNAÇÃO DAS CANDIDATURAS

5.1. Qualquer servidor público municipal ativo ou inativo poderá impugnar as candidaturas, no prazo de 
02 (dois) dias úteis, das 8h30min às 11h30min e das 13h30min às 16h30min, protocolizando o documento 
de impugnação na FUNPREV, sito na Rua Rio Branco, 19-31, Vila América, CEP 17.014-037, Bauru, SP, 
após a data da publicação mencionada no item 4.2, que deverá ser analisado pela Comissão de Eleição. 
A impugnação terá efeito suspensivo, nos termos do § 8º do art.25 da Lei 4.830/2002, alterado pela Lei 
6.492/2014.

5.2. Sanadas as eventuais irregularidades, a Comissão de Eleição fará publicar, no Diário Oficial do 
Município, a relação oficial dos inscritos.

6 – DA ELEIÇÃO

6.1. A eleição será direta e secreta, em duas etapas, a primeira via Sistema de Eleição Digital, e a segunda, 
aos servidores votantes que não puderem votar de forma eletrônica, através de cédulas de papel, ambos 
usando-se o modelo de cédula única para cada um dos Conselhos, onde se fará constar, pela ordem de 
inscrição, o número do candidato, seu apelido e entre parênteses, seu nome completo.

6.1.1. O candidato poderá indicar o apelido que constará logo após o número da candidatura na cédula 
eleitoral.

6.2. Aos servidores eleitores será disponibilizado via e-mail, intranet e spark as informações sobre a Eleição 
Digital, com esclarecimentos e orientações de como funcionará o voto.

6.2.1. O acesso ao Sistema de Eleição será realizado via internet, e poderá ser acessado no período de 30 de 
outubro a 13 de novembro de 2.020. Poderão ser disponibilizados pela Comissão de Eleição pontos fixos 
de votação via Sistema de Eleição, previamente divulgado no Diário Oficial do Município.

6.3. Aos servidores votantes que não puderem votar de forma eletrônica, serão disponibilizados urnas em 
pontos fixos e, se necessário volantes, com cédula de papel em data pré estabelecida pela Comissão de 
Eleição e publicados no Diário Oficial do Município.

6.3.1. O servidor eleitor votará somente em um candidato para cada conselho, considerando-se nulo o voto 
em mais de um candidato.

6.4. O servidor eleitor, no ato da votação presencial deverá apresentar um documento oficial, com foto que 
o identifique, não sendo permitido o voto por procuração.

6.5. Somente poderão votar os servidores ocupantes de cargos efetivos, ativos ou inativos, da Administração 
Direta (Prefeitura Municipal de Bauru), Autarquias (Departamento de Água e Esgoto de Bauru), Fundações 
(Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru), e Câmara Municipal de 
Bauru.

6.6. O processo eleitoral deverá contar com a participação obrigatória da maioria simples de servidores 
ativos com direito a voto.

6.6.1. Não havendo a participação da maioria simples dos servidores ativos com direito a voto para a eleição 
dos membros dos conselhos, até o final do mês anterior ao do término do atual mandato, os membros da 
atual administração deverão permanecer nas funções até a finalização da nova eleição e a posse dos eleitos.

6.7. A Comissão de Eleição fará publicar, oportunamente, a relação dos dias e locais de votação fixos, bem 
como dos locais de votação itinerante.

6.8. Nos termos da legislação eleitoral, é facultado aos candidatos indicar 1 (um) fiscal, para acompanhamento 
dos trabalhos, correndo às suas expensas, os custos deste, tais como: alimentação, transporte e outros.

6.9. Tanto para o Conselho Curador como para o Conselho Fiscal, serão considerados eleitos, como titulares, 
os 03 (três) candidatos mais votados, ficando as respectivas suplências para os 4º, 5º e 6º colocados.

6.10. Havendo empate entre os concorrentes, será considerado eleito o candidato que tiver maior tempo de 
serviço público municipal.

6.11. Não será permitido aos candidatos:

6.11.1. O assédio aos eleitores, nem a propaganda pessoal, denominada boca-de-urna, sendo possível a 
panfletagem e a presença dos candidatos e/ou seus representantes nas imediações da entrada dos locais de 
votação.

6.11.2. Ceder ou usar, em benefício de sua campanha, bens móveis ou imóveis pertencentes à administração 
direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, inclusive 
e-mail corporativo.

6.11.3. Usar materiais ou serviços, em benefício de sua campanha, custeados pelos governos ou casas 
legislativas, que excedam as prerrogativas consignadas nos regimentos e normas dos órgãos que 
integram.

6.11.4. Usar os serviços de servidores municipais para a eleição, e em benefício de sua campanha, durante 
o horário de expediente normal, salvo se o servidor ou o empregado estiver licenciado.

6.11.5. Produzir propaganda eleitoral que venha a caluniar, difamar ou injuriar qualquer pessoa ou 
candidato, bem como atingir órgãos ou entidades que exerçam autoridade pública, como também, que 
implique oferecimento, promessa ou solicitação de dinheiro, dádiva, rifa, sorteio ou vantagem de qualquer 
natureza.

6.12. É permitida, nos dias das eleições, a manifestação individual e silenciosa da preferência do eleitor por 
candidato, revelada exclusivamente pelo uso de bandeiras, broches e adesivos.

6.12.1. É vedada, nos dias do pleito, até o término do horário das votações, a aglomeração de pessoas 
portando vestuário padronizado e os instrumentos de propaganda referidos no caput, de modo a caracterizar 
manifestação coletiva, com ou sem utilização de veículos.

6.13. Fica permitida até o primeiro dia útil anterior ao dia da votação, a realização da campanha e 
panfletagem, nos órgãos públicos municipais da Administração Direta ou Indireta, na Câmara Municipal 
de Bauru e Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Efetivos de Bauru – FUNPREV, mediante 
autorização do Secretário ou Presidente do órgão, desde que não atrapalhe o andamento dos serviços nem 
o atendimento ao público e esteja em conformidade com os Decretos que regem a segurança exigida no 
período pandêmico do vírus SARS-COV-2 (COVID-19).

6.14. No recinto dos locais de votação é proibido aos mesários e aos escrutinadores o uso de vestuário ou 
objeto que contenha qualquer propaganda de candidatos.

6.15. Aos fiscais dos candidatos, nos trabalhos de votação, só é permitido que, de seus crachás, constem o 
nome do candidato a que sirvam, vedada a padronização do vestuário.

6.16. Os atos que contrariarem os itens de 6.9 a 6.13, serão passíveis de análise e sanções a cargo da 
Comissão de Eleição, podendo ser penalizados com a desclassificação do candidato infrator, resguardando-
se o devido processo legal.

6.17. A Comissão de Eleição fará publicar, oportunamente, a data e local da apuração da eleição, bem como 
instruções e regramentos adicionais ao presente processo eleitoral.

7 – DAS COMPETÊNCIAS DOS CONSELHOS

7.1. Da competência do Conselho Curador, em conformidade com a Lei Municipal n.º 4.830/2002, com 
redação dada pela Lei Municipal nº 6.492/2014.
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7.1.1. Aprovar e alterar o Regimento da FUNPREV, através de votação de 2/3 (dois terços) de seus membros;

7.1.2. Eleger o seu Presidente e Secretário, bem como o Presidente da FUNPREV;

7.1.3. Participar, avaliar e acompanhar sistematicamente, a gestão administrativa, contábil, econômica e 
financeira dos recursos;

7.1.4. Estabelecer normas gerais de contabilidade e atuária de modo a garantir o equilíbrio financeiro e 
atuarial da Fundação;

7.1.5. Autorizar a aceitação de doações;

7.1.6. Autorizar a alienação ou aquisição de bens e direitos;

7.1.7. Determinar a realização de inspeções e auditorias por inspetores ou auditores     independentes;

7.1.8. Acompanhar e apreciar através de relatórios gerenciais a execução dos planos, programas e 
orçamentos da Fundação;

7.1.9. Autorizar a celebração e rescisão de acordos, convênios e contratos em todas as suas modalidades 
ainda que sob a forma de prestação de serviços por terceiros;

7.1.10. Aprovar a prestação de contas anuais a ser remetida ao Tribunal de Contas do Estado – TCE;

7.1.11. Aprovar o encaminhamento, ao Prefeito Municipal, da proposta orçamentária anual e dos pedidos 
de Créditos Adicionais;

7.1.12. Apreciar sugestões e encaminhar ao Prefeito Municipal as propostas de modificação da Lei nº 
4.830/2012, devidamente justificadas, inclusive quanto as alterações das alíquotas de custeio do plano de 
previdência;

7.1.13. Julgar, em grau de recurso, atos e decisões proferidas pela Presidência da FUNPREV;

7.1.14. Orientar e decidir, sobre eventuais lacunas, omissões ou obscuridade sobre situações relacionadas à 
previdência disciplinada na Lei nº 4.830/2002.

7.2. Da competência do Conselho Fiscal, em conformidade com a Lei Municipal n.º 4.830/2002, com 
redação dada pela Lei Municipal nº 6.492/2014.

7.2.1. Fiscalizar os atos dos membros do Conselho Curador e da Presidência da FUNPREV e verificar o 
cumprimento de seus deveres legais e regulamentares;

7.2.2. Aprovar os balancetes mensais ou balanço anual da FUNPREV, emitindo pareceres e/ou 
recomendações complementares que forem julgadas necessárias a serem cumpridas pelo Conselho Curador;

7.2.3. Manifestar-se sobre os relatórios exarados pelo Conselho Curador;

7.2.4. Examinar todas as contas, escrituração, documentos, registros contábeis e demais papéis da 
FUNPREV, suas operações e, ainda, demais atos praticados pelo Conselho Curador;

7.2.5. Examinar os resultados gerais do exercício e proposta orçamentária para o exercício subsequente, 
sobre eles emitindo pareceres;

7.2.6. Praticar todos os atos de fiscalização que forem julgados necessários ou recomendáveis, para o fiel 
desempenho de suas atribuições e competências.

8 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

8.1. O candidato poderá participar de um curso promovido pela Escola Previdenciária da FUNPREV com 
carga horária aproximada de 4 (quatro) horas.

8.1.1. O curso citado no item 8.1 não exclui a obrigatoriedade do Curso Preparatório em Gestão 
Previdenciária previsto no artigo 5º, §5º, da Lei 4.830/2002.

8.2. O servidor eleito ou indicado deverá preencher os requisitos estabelecidos pela Portaria SEPT/ME nº. 
9.907/2020 e no art. 8º-B, da Lei Federal n.º 9,717/1998, até o final do primeiro semestre de 2021 (cf. § 
2º, do art. 5º, da mencionada Portaria). As Leis mencionadas referem-se á certificação dos Conselheiros da 
Funprev, podendo ocorrer a destituição da função do conselheiro eleito que não cumprir os requisitos acima. 
Salientando que, de acordo com legislação vigente, tais requisitos não são exigências para a validação da 
candidatura ou para a posse.

8.3. Os atos relativos ao Processo Eletivo serão publicados no Diário Oficial do Município.

8.4. Eventual impugnação do presente edital poderá ser interposta no prazo de 05 (cinco) dias úteis após 
a primeira publicação do mesmo, podendo ser protocolizada das 8h30min às 11h30min e das 13h30min 
às 16h30min, na FUNPREV, sito na Rua Rio Branco, 19-31, Vila América, CEP 17.014-037, Bauru, SP.

8.5. Não poderão integrar o Conselho Curador, o Conselho Fiscal, Presidência da FUNPREV, ao mesmo 

tempo, representantes que guardem entre si, relação conjugal ou parentesco consanguíneo ou afim e, de 
convivência, até terceiro grau, inclusive.

Bauru, SP, 12 de Agosto de 2.020.

Comissão de Eleição Funprev – Biênio 2021/2022
(Conforme Portaria 206/2020)

ANEXO I
MODELO DO FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO

FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DE 
BAURU

COMISSÃO DE ELEIÇÃO DOS CONSELHOS CURADOR E FISCAL – BIÊNIO 2021/2022

Requerimento de Inscrição
CONSELHO: CURADOR (  )  FISCAL (  )

Número do candidato/Conselho: _______/____________.
(preenchido pela comissão)

____________________________________________________________________, portador do RG nº 
_________________________,emitido pela _____________, inscrito no CPF sob nº _________________
____________________venho requerer à Comissão de Eleição, o deferimento da inscrição para concorrer 
à eleição da FUNPREV, conforme dados abaixo e relação de documentos anexados.

Informações do candidato:
Órgão: _______________________________.  Lotação: _________________________________.
(PMB, DAE ou Câmara)                                     (setor em que trabalha)

Nome completo: ________________________________________________________________. 

Apelido : _______________________________________________Matrícula:________________.

RG:________________________________________CPF:________________________________.

Estado civil: ____________________________________. Sexo: (  ) Masculino  (  ) Feminino

Endereço: ______________________________________________________. nº _____________.

Bairro: _________________________________________. Complemento: ___________________.

Telefones: Res ____________________ Com____________________ Cel ___________________.

Documentos anexados ao e-mail:

1. Cópia da Cédula de Identidade (R.G.) autenticada em cartório (Item 3.2);
2. Comprovante de Situação Cadastral no CPF Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da 
Fazenda (C.P.F) (Item 3.3);
3. Certidão de Distribuição de Processos Criminais, a ser obtida junto ao Cartório do Distribuidor 
do Fórum de Bauru ou pela internet no site do Tribunal de Justiça: 1ª Instância e 2ª Instância (Item 3.4);
4. Certidões de Distribuição de Processos Criminais (Justiça Federal de São Paulo), Certidão de 
Distribuição (Justiça Federal de Primeiro Grau em São Paulo), Certidão de Distribuição (Tribunal Regional 
Federal da 3ª região), Certidão de Distribuição para Fins Eleitorais  (Justiça Federal de Primeiro Grau em 
São Paulo) (Item 3.5);
5. Certidão de antecedentes criminais Estadual e Federal (Item 3.6);
6. Ficha funcional ou certidão, emitida pelo setor responsável pela área de pessoal, com 
comprovações do tempo de serviço público municipal e aprovação em estágio probatório; não ter sido 
condenado em processo criminal, com sentença transitada em julgado ou punido administrativamente, 
sendo garantida a observância do disposto no parágrafo único do art. 39 da Lei Municipal n.º 3.781/1994 
(Item 3.7).
7. Cópia de comprovante de conclusão de ensino superior autenticada em cartório (Item 3.8).

 DECLARO ainda, estar ciente das exigências e condições que constam no Edital em 
conformidade com as Leis Municipais nº 4830/2002 e 6492/2014, bem como da obrigatoriedade da 
realização dos cursos previstos nos artigos 5º, § 5º e 47 § 2º, bem como dos requisitos previstos na Portaria 
SEPT/ME nº. 9.907/2020 e no art. 8º-B, da Lei Federal n.º 9,717/1998, até o final do primeiro semestre de 
2021 (cf. § 2º, do art. 5º, da mencionada Portaria) – Itens 8.1 e 8.2 do Edital 01/2020. 

Nestes Termos,
P. Deferimento.

Bauru,_____ de _____________ de 2020.
____________________________________

(assinatura do requerente ou procurador)

PODER LEGISLATIVO
José Roberto Martins Segalla

Presidente
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Atos da Presidência
PORTARIA RH-037/2020

JOSÉ ROBERTO MARTINS SEGALLA, Presidente da Câmara Municipal de 
Bauru, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais conforme Resolução 263/90, Artigo 17, 
Inciso VI, letra “l”, e a fim de planejar os trabalhos no âmbito do Poder Legislativo;

Considerando a classificação do Governo do Estado, para o Município de Bauru na 
Fase Amarela, ou seja, em restrições de atividades visando o controle da contaminação do coronavírus;

Considerando o Decreto Municipal nº 15.001, de 18 de setembro de 2020, que 
prorroga a quarentena denominada “Quarentena Responsável” até 04 de outubro e estabelece regras 
restritivas de atividades e de funcionamento de estabelecimentos privados e públicos;

Considerando que um Vereador que esteve presente e atuante na sessão da última 
segunda-feira, dia 21/09/2020, durante esta semana testou positivo para COVID-19, e isto, segundo a 
Deliberação CIB-75, da Coordenadoria de Planejamento de Saúde do Governo do Estado de São Paulo, de 
15 de setembro de 2020, recomenda o afastamento por 14 (quatorze) dias das pessoas que tiveram contato 
pessoal com quem testou positivo,

DELIBERO que fiquem suspensos por 14 dias, a partir de 21 de setembro de 2020, 
os trabalhos presenciais dos servidores e vereadores que participaram ativamente da Sessão Legislativa 
realizada na mencionada data, bem como daqueles que estiveram no gabinete do Vereador em questão, 
a fim de evitar-se o contágio por essa doença infecciosa dos demais servidores e estagiários. Caberá a 
esses servidores e estagiários ora afastados, desempenhar seus trabalhos de forma remota, dispensando-se 
o registro de ponto eletrônico no presente caso.

Fica mantido o acesso ao prédio desta Edilidade aos demais Servidores (efetivos 
e comissionados) e Estagiários (convocados pelo setor) não enquadrados no parágrafo anterior, para dar 
continuidade aos trabalhos de forma presencial, com registro de ponto.

As sessões plenárias, neste período de afastamento compulsório dos vereadores, 
deverão ser realizada de modo virtual, por videoconferência.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Bauru, 24 de setembro de 2020.

JOSÉ ROBERTO MARTINS SEGALLA
Presidente

Registrada na Diretoria de Recursos Humanos.
WILSON B. VOLPE
Diretor de Recursos Humanos

Atos da Diretoria
ORADORES INSCRITOS PARA FAZEREM USO DA PALAVRA NO EXPEDIENTE DA 23ª 

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, A SER REALIZADA NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2020

ORADORES INSCRITOS:
BENEDITO ROBERTO MEIRA / PSL
CHIARA RANIERI BASSETTO / DEM
EDVALDO FRANCISCO MINHANO / CIDADANIA
FRANCISCO CARLOS DE GOES / DEM
JOSÉ ROBERTO MARTINS SEGALLA / DEM
LUIZ CARLOS BASTAZINI / PTB
LUIZ CARLOS RODRIGUES BARBOSA / PRB
MANOEL AFONSO LOSILA / MDB
MARCOS ANTONIO DE SOUZA / PSDB
MILTON CÉSAR DE SOUZA SARDIN / PTB
NATALINO DAVI DA SILVA / PV
PAULO FERREIRA LEITE / PP
RICARDO PELISSARO LOQUETE / PRB
SÉRGIO BRUM / PDT
TELMA GOBBI / PP
YASMIM NASCIMENTO / PSDB
ALEXSSANDRO BUSSOLA / PSD

Bauru, 25 de setembro de 2020.

JOSÉ ROBERTO MARTINS SEGALLA
Presidente

RONALDO JOSÉ SCHIAVONE
Diretor de Apoio Legislativo

Pauta das Sessões
PAUTA Nº 33/2019

20ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
EMENTÁRIO DOS PROCESSOS EM PAUTA PARA A SESSÃO A SER REALIZADA 

EM 28 DE SETEMBRO DE 2020 – 13 HORAS

SEGUNDA DISCUSSÃO

Processo n° Assunto

220/19 Substitutivo ao Projeto de Lei nº 87/19, que altera e cria dispositivos na Lei nº 3601, 
de 27 de julho de 1993. (cria o Instituto de Planejamento)
Autoria: PREFEITO MUNICIPAL

149/20 Projeto de Lei que revoga as Leis nº 5256, de 13 de junho de 2005 e nº 7212, de 14 
de maio de 2019, que dispõem sobre gratificação por serviços em sessões plenárias 
prestados fora do horário normal de trabalho da Câmara Municipal.
Autoria: MESA DA CÂMARA

PRIMEIRA DISCUSSÃO

Processo n° Assunto

168/20 Projeto de Lei nº 64/20, que acresce e altera dispositivos da Lei nº 7252, de 18 de 
setembro de 2019. (Conselho Curatorial da Pinacoteca Municipal)
Autoria: PREFEITO MUNICIPAL

035/20 Projeto de Lei que dá nova redação ao art. 1° da Lei Municipal nº 6.179, de 14 
de fevereiro de 2012, que dispõe sobre a nomeação para cargos em comissão no 
âmbito dos órgãos do Poder Executivo e Poder Legislativo Municipal e dá outras 
providências. (Ficha Limpa)
Autoria: CHIARA RANIERI BASSETTO

125/20 Projeto de Lei que dispõe sobre concessão de auxílio aluguel/hotel social às mulheres 
vítimas de violência doméstica, no Município de Bauru.
Autoria: EDVALDO FRANCISCO MINHANO

DISCUSSÃO ÚNICA

Processo n° Assunto

173/20 Projeto de Decreto Legislativo que dá denominação de PRAÇA SEBASTIÃO 
AUGUSTO FABRICIO a uma praça pública da cidade
Autoria: SÉRGIO BRUM

Moção nº Assunto
048/20 De Aplauso à empresa Polimáquinas Indústria e Comércio Ltda pelos seus 45 anos 

de fundação no município de Bauru.
Autoria: MARCOS ANTONIO DE SOUZA

Bauru, 25 de setembro de 2020.

JOSÉ ROBERTO MARTINS SEGALLA
Presidente

RONALDO JOSÉ SCHIAVONE
Diretor de Apoio Legislativo
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