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EDIÇÃO DIGITAL

OUVIDORIA GERAL

Suéllen Silva Rosim
Prefeita Municipal

Seção I
Gabinete da Prefeita

Patric Rafael Ribeiro Teixeira
Chefe de Gabinete

ATOS DO GABINETE
PORTARIA GP 23/21
Patric Teixeira, Chefe de Gabinete da Prefeitura Municipal de Bauru, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
AUTORIZAR, de acordo com o Decreto 10.088, de 20 de setembro de 2.005, o servidor abaixo listado
a dirigir viaturas oficiais no atendimento dos serviços da Prefeitura de Bauru, por um período de 06 (seis)
meses com todas as responsabilidades cabíveis, quando da insuficiência aferida no momento da utilização,
de servidores ocupantes do cargo de Motorista:
Matr.

Servidor

CNH

Categoria

Validade

35476

EDIVALDO ALVES DA SILVA FILHO

03619516427

AB

30/09/25

REGISTRA-SE E PUBLIQUE-SE.
Bauru, 18 de fevereiro de 2021.
PATRIC TEIXEIRA
CHEFE DE GABINETE
PORTARIA GP 26/2021
O Prefeito Municipal de Bauru, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, resolve nomear
membros da Comissão Técnica para acompanhar o “Projeto de Concessão do Sistema de Gestão de
Resíduos Sólidos Urbanos” do Município de Bauru.
Equipe técnica
Gerente de Projetos: Dorival José Coral – Secretário Municipal do Meio Ambiente – dorivalcoral@bauru.
sp.gov.br
Representantes do Gabinete do Prefeito
Andrea de Fátima Blasque – Coordenadora de Convênios – andreablasque@bauru.sp.gov.br
Lilian Abreu Uehara – Diretora de Divisão – lilianabreu@bauru.sp.gov.br
Representantes da Emdurb
Marcelo Makino – Engenheiro Civil (Gerente Ambiental) – marcelomaquino@emdurb.com.br
Nivaldo Aparecido Rio Peres – Agente de Administração – nivaldoperes@emdurb.com.br
Representantes SEMMA
Wilson Roberto Mantovani – Diretor do DARA – wilsonmantovani@bauru.sp.gov.br
Larissa Mayumi Mituuti – Engenheira Ambiental – larissamituuti@bauru.sp.gov.br
Representantes das SEBES
Adriane Julião Oliveira – Diretora de Divisão – adrianeoliveira@bauru.sp.gov.br
Glauber Ricardo Oliveira Woida – Diretor de Departamento – protecaobasica@bauru.sp.gov.br
Representantes da Coordenadoria de Comunicação
Priscila Ap. Medeiros da Silva – Assessora de Imprensa – priscilamedeiros@bauru.sp.gov.br
Ademir Elias – Assessor de Imprensa – ademirelias@bauru.sp.gov.br
Representante do Jurídico
Elton Johnny Petini – Procurador do Município – eltonpetini@bauru.sp.gov.br
Representantes do DAE
Carlos Eduardo Ruiz - Procurador Jurídico – carloser@daebauru.sp.gov.br
Andreia Huss - Diretora do Serviço de Receita – andreiah@daebauru.sp.gov.br
PUBLICA-SE, REGISTRA-SE E CUMPRA-SE.
Bauru, 19 de fevereiro de 2021
SUÉLLEN ROSIM
PREFEITA MUNICIPAL

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

Corregedoria Geral Administrativa

Leandro Douglas Lopes
Corregedor Geral

SÚMULA DA DECISÃO DA PREFEITA MUNICIPAL NA SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA Nº
91.101/20, que tem como interessada a Secretaria Municipal de Saúde. ARQUIVADA. À Corregedoria
Geral Administrativa para oficiar.
SÚMULA DA DECISÃO DA PREFEITA MUNICIPAL NA SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA Nº
30.151/20, que tem como interessada a Secretaria Municipal de Saúde. ARQUIVADA. À Corregedoria
Geral Administrativa para oficiar.
SUMULA DA DECISÃO DA PREFEITA MUNICIPAL NA SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA Nº
129.928/19, que tem como interessado a Secretaria Municipal de Cultura: Arquivada. À Corregedoria Geral
Administrativa para oficiar.
SUMULA DA DECISÃO DA PREFEITA MUNICIPAL NA SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA Nº
136.343/20, que tem como interessado a Secretaria Municipal de Saúde: Arquivada. À Corregedoria Geral
Administrativa para oficiar.
PORTARIA 024/21–C.G.A. - O Corregedor Geral Administrativo, no uso de suas atribuições conferidas
pelo Decreto Municipal 8.324/98, constitui a Comissão Sindicante e nomeia o servidor Hartaxerxes
Roger Paulo Rocha, Primeiro Corregedor Administrativo, o servidor Célio Aparecido Floriano Bevilaqua,
Técnico de Administração, e a servidora Elisabete Martinez Ubeda, Agente de Administração, para compor
a mesma e sob a presidência do primeiro, instaurar a competente Sindicância nº 410/21.
PORTARIA 025/21–C.G.A. - O Corregedor Geral Administrativo, no uso de suas atribuições conferidas
pelo Decreto Municipal 8.324/98, constitui a Comissão Sindicante e nomeia a servidora Tatiane
Guilherme Costa, Segunda Corregedora Administrativo, a servidora Elisabete Martinez Ubeda, Agente de
Administração, e o servidor Gustavo Beghini da Silva, Agente de Administração, para compor a mesma e
sob a presidência da primeira, instaurar a competente Sindicância nº 32.810/21.
PORTARIA 026/21–C.G.A. - O Corregedor Geral Administrativo, no uso de suas atribuições conferidas
pelo Decreto Municipal 8.324/98, constitui a Comissão Sindicante e nomeia a servidora Tatiane
Guilherme Costa, Segunda Corregedora Administrativo, a servidora Elisabete Martinez Ubeda, Agente de
Administração, e o servidor Gustavo Beghini da Silva, Agente de Administração, para compor a mesma e
sob a presidência da primeira, instaurar a competente Sindicância nº 32.843/21.
PORTARIA 027/21–C.G.A. - O Corregedor Geral Administrativo, no uso de suas atribuições conferidas
pelo Decreto Municipal 8.324/98, constitui a Comissão Sindicante e nomeia o servidor Hartaxerxes
Roger Paulo Rocha, Primeiro Corregedor Administrativo, o servidor Célio Aparecido Floriano Bevilaqua,
Técnico de Administração, e a servidora Elisabete Martinez Ubeda, Agente de Administração, para compor
a mesma e sob a presidência do primeiro, instaurar a competente Sindicância nº 32.977/21.
PORTARIA 028/21–C.G.A. - O Corregedor Geral Administrativo, no uso de suas atribuições conferidas
pelo Decreto Municipal 8.324/98, constitui a Comissão Sindicante e nomeia o servidor Hartaxerxes
Roger Paulo Rocha, Primeiro Corregedor Administrativo, o servidor Célio Aparecido Floriano Bevilaqua,
Técnico de Administração, e a servidora Elisabete Martinez Ubeda, Agente de Administração, para compor
a mesma e sob a presidência do primeiro, instaurar a competente Sindicância nº 33.482/21.
PORTARIA 029/21–C.G.A. - O Corregedor Geral Administrativo, no uso de suas atribuições conferidas
pelo Decreto Municipal 8.324/98, constitui a Comissão Sindicante e nomeia a servidora Tatiane
Guilherme Costa, Segunda Corregedora Administrativo, a servidora Elisabete Martinez Ubeda, Agente de
Administração, e o servidor Gustavo Beghini da Silva, Agente de Administração, para compor a mesma e
sob a presidência da primeira, instaurar a competente Sindicância nº 33.606/21.
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Seção II
Secretarias Municipais
Secretaria da Administração

Everson Demarchi
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) 32351062 / (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/
COMUNICADO - ELEIÇÃO CIPA - A Comissão de Eleição para a escolha dos Membros que irão
compor a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA – Gestão 2021/2022, conforme a Lei
Municipal nº 7.087/2018, informa a abertura das inscrições para candidatura dos representantes dos
servidores Públicos Municipais da Prefeitura Municipal de Bauru. Poderão se candidatar os servidores
efetivos e ativos, pelo período de 25/01/2021 a 26/02/2021, nos Expedientes de cada Secretaria, de acordo
com o horário de atendimento dos mesmos. Participem! Bauru, de 23 de janeiro de 2021. Comissão de
Eleição.
COMISSÃO ELEITORAL CIPA – COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES
EDITAL PARA ELEIÇÃO DOS MEMBROS REPRESENTANTES DOS SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS – EDITAL 01/2021
A Comissão de Eleição da CIPA, constituída nos termos do Artigo 30 da Lei Municipal n.º 7.087/2018
e Portaria n.º 02/2021, composta pelos membros titulares: Andressa Binato de Castro Martins, Ilaine
Nicolino (Presidente), Zenir Alvarenga Alves, Gustavo Lopes Pereira e Adriana Erica Venturini e membros
suplentes: Andressa Suellen da Silva Carvalho, Bruna Martins, Adriana de Moura, Simone Orestes e
Willian da Costa Matias; torna pública a abertura das inscrições para candidatos com vista à eleição para
compor a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA, mandato 2021/2022, estabelecendo ainda
as seguintes normas regulamentadoras:
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 nos expedientes de cada Secretaria, no período de 25/01/2021 a
26/02/2021, de segunda a sexta-feira, nos seus respectivos horários de funcionamento.
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2 – REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO:
2.1. Pertencer ao quadro de servidores ocupantes de cargos efetivos e ativos (Estatutários ou Celetistas) da
Prefeitura Municipal de Bauru.
2.2. Estar em exercício de suas funções, ou seja, não estar em afastamento, salvo à exceção de férias,
licença prêmio ou licença gestante.
2.3. Não ter sido membro reeleito da CIPA no pleito anterior.
2.4. Não ter parentesco com os membros titulares ou suplentes da Comissão de Eleição.
3 – PARA INSCREVER-SE, O CANDIDATO DEVERÁ:
3.1. Apresentar, no ato da inscrição, documento pessoal com foto.
3.2. Preencher a ficha de inscrição por completo e de próprio punho.
3.3. Colar na ficha de inscrição uma foto recente 3x4.
4 – DA ANÁLISE DAS INSCRIÇÕES:
4.1. Serão indeferidas as inscrições dos candidatos que não preencherem as condições legais exigidas neste
edital e na legislação específica.
4.2. As inscrições deferidas e as indeferidas, constando o motivo do indeferimento, serão publicadas no
Diário Oficial do Município de Bauru.
4.3. Caberá recurso em relação às inscrições indeferidas, que poderá ser interposto, dentro do prazo de
02 (dois) dias úteis após a publicação, das 8h00min às 11h30min e das 13h30min às 17h30min, a ser
protocolizado no Expediente da Secretaria Municipal da Administração, no Paço Municipal, 2º andar,
Praça das Cerejeiras nº 1-59, Bauru - SP, endereçado à Comissão de Eleição da CIPA.
4.4. O resultado do recurso interposto será publicado no Diário Oficial do Município de Bauru.
5 – DA IMPUGNAÇÃO DAS CANDIDATURAS:
5.1. Qualquer servidor público municipal ativo poderá protocolizar a impugnação das candidaturas, no
Expediente da Secretaria Municipal da Administração, no Paço Municipal, 2º andar, Praça das Cerejeiras
nº 1-59, Bauru - SP, endereçado à Comissão de Eleição da CIPA, no prazo de 02 (dois) dias úteis, após a
data da publicação.
5.2. A Comissão eleitoral decidirá sobre a impugnação de qualquer espécie.
5.3. Sanadas as eventuais irregularidades, a Comissão de Eleição da CIPA fará publicar, no Diário Oficial
do Município de Bauru, a relação oficial dos inscritos.
6 – DA DIVULGAÇÃO DOS CANDIDATOS INSCRITOS:
6.1. Será divulgada no Diário Oficial do Município de Bauru a lista, contendo, por ordem alfabética, nome,
matrícula, Secretaria e apelido, se houver, de cada candidato, durante todo o período eleitoral.
6.2. É de responsabilidade de cada candidato fazer sua própria divulgação, seguindo as normas previstas
neste edital.
7 – DA ELEIÇÃO:
7.1. A eleição será por voto secreto, por meio eletrônico, com nomes e/ou apelidos, secretarias e números
dos candidatos.
7.2. Data da eleição:
A eleição acontecerá no período de 15/03/2021 a 09/04/2021 por meio eletrônico.
7.3. Cada servidor terá direito a votar uma única vez, independente de possuir mais de uma matrícula/
contrato.
7.4. A Comissão de Eleição da CIPA fará publicação, oportunamente, do endereço eletrônico para votação.
7.5. Será permitida aos candidatos, a realização da campanha e panfletagem nos órgãos públicos municipais,
mediante autorização do Secretário ou responsável da pasta, até ao final do período de votação, desde que
não atrapalhe o andamento dos serviços nem o atendimento ao público.
7.6. Não será permitido aos candidatos:
7.6.1. 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
qualquer meio de comunicação eletrônica corporativa.
7.6.2. Usar materiais ou serviços, em benefício de sua campanha, custeados pela Administração Pública.
7.6.3. 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 estiver em gozo de férias, licença prêmio ou licença
gestante.
7.6.4. 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.
7.7. Os atos que contrariarem os itens de 7.6.1 a 7.6.4, serão passíveis de análise e sanções a cargo da
Comissão de Eleição da CIPA, podendo ser penalizados com a desclassificação do candidato infrator,
resguardando-se o devido processo legal.
7.8. A Comissão de Eleição publicará, oportunamente, a data e local da apuração da eleição, bem como
instruções e regramentos adicionais ao presente processo eleitoral.
7.9. A apuração ocorrerá independente da quantidade de votos colhidos.
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8 – DOS ELEITOS:

8.1. Assumirão a condição de membros titulares e suplentes, os candidatos mais votados, conforme previsto
no item 9.1 deste edital.
8.2. Em caso de empate, assumirá aquele que tiver maior tempo ininterrupto, contabilizado até o último dia
da inscrição dos candidatos, no serviço público na Prefeitura Municipal de Bauru.
8.3. Os candidatos votados e não eleitos serão relacionados na ata de eleição e apuração, em ordem
decrescente de votos, possibilitando nomeação posterior, em caso de vacância de suplentes.
9 – DA NOMEAÇÃO:
9.1. Serão nomeados para a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA, os 09 (nove) membros
eleitos representantes dos servidores, sendo 05 (cinco) titulares e 04 (quatro) suplentes, nesta sequência,
conforme quantidade de votos.

3

COMISSÃO ELEITORAL DO CONSELHO INTERNO DE POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO
E REMUNERAÇÃO NO MUNICÍPIO DE BAURU – CIPAR
EDITAL 01/2021
A Comissão Eleitoral do CIPAR, nomeados através da Portaria SMA nº 2939/2020, publicada na
edição n°3.351 do Diário Oficial do Município de Bauru, em 31 de dezembro de 2020, nos termos do
Decreto Municipal nº 15.106, de 19 de novembro de 2020, e constituída por Andressa Binato de Castro
Martins, Presidente, Cilene Cortello Cabestre, Membro, Denise Baptista de Oliveira, Membro, Marcos
Augusto Francisco, Membro, e Marcela da Silva Santos Camargo, Membro, torna pública a abertura
das inscrições para candidatos com vista às eleições dos membros e suplentes que comporão o Conselho
Interno de Política de Administração e Remuneração – CIPAR - criado pela Lei Municipal 5975, de 01 de
outubro de 2010, arts. 2º e 2º-A, estabelecendo também as respectivas normas gerais regulamentares no
Decreto Municipal 15.106 de 19 de novembro de 2020.
1 – DAS INSCRIÇÕES

9.2. A posse ocorrerá após a participação dos membros da CIPA no treinamento obrigatório de formação,
que deverá ser promovido pela Seção de Segurança e Medicina do Trabalho – SESMT.

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.

9.3. O treinamento obrigatório de formação terá carga horária de 20 horas, distribuídas em no máximo 04
horas diárias e será realizado durante o expediente normal de trabalho, nos termos dos Artigos 26, 27, 28
e 29 da Lei 7.087/2018.

1.2. As inscrições deverão ser efetuadas no período de 01/02/2021 a 26/02/2021, exclusivamente no site da
Prefeitura Municipal de Bauru, no endereço eletrônico, https://www2.bauru.sp.gov.br/inscricao.aspx?i=29

10 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
10.1. Os casos omissos neste edital ficarão a cargo da Comissão Eleitoral da CIPA para deliberação de
acordo com a Lei 7.087/2018.
10.2. Os atos relativos ao Processo Eletivo serão publicados em Diário Oficial do Município de Bauru.
10.3. Eventual impugnação do presente edital poderá ser interposta no prazo de 02 (dois) dias úteis após a
primeira publicação do mesmo, podendo ser protocolizada das 8h00min às 11h30min e das 13h30min às
17h30min, no Expediente da Secretaria Municipal da Administração, no Paço Municipal, 2º andar, Praça
das Cerejeiras nº 1-59, Bauru - SP, endereçado à Comissão de Eleição da CIPA.
Bauru, SP, 23 de janeiro de 2.021.
Ilaine Nicolino
(Presidente da Comissão Eleitoral da CIPA)
Andressa Binato de Castro Martins
(Membro titular da Comissão Eleitoral da CIPA)
Zenir Alvarenga Alves
(Membro titular da Comissão Eleitoral da CIPA)
Gustavo Lopes Pereira
(Membro titular da Comissão Eleitoral da CIPA)
Adriana Erica Venturini
(Membro titular da Comissão Eleitoral da CIPA)
ANEXO I
MODELO DO FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
PREFEITURA MUCIPAL DE BAURU
FOTO 3X4 (recente)
COMISSÃO DE ELEIÇÃO DA CIPA – COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE
ACIDENTES
Requerimento de inscrição
Número do candidato: ____________/________________. Data de Admissão: ____/_____/______
(preenchido pela comissão)
Eu ________________________________________________________________________ venho
requerer à Comissão de Eleição, o deferimento da inscrição para concorrer à eleição da CIPA, conforme
dados abaixo.
Informações do candidato:
Secretaria: ______________________________________________________________________
Lotação: _________________________________________________________ (setor em que trabalha)
Nome completo: __________________________________________________________________.
Apelido: _______________________________________________ Matrícula:________________.
RG:___________________________________ CPF:_____________________________________.
Estado civil: ____________________________________ Sexo: ( ) Masculino ( ) Feminino
Endereço: _____________________________________________________ nº ________________.
Bairro: ___________________________________________ Complemento: __________________.
Telefones: Res ____________________ Trabalho_________________ Cel ___________________.
DECLARO ainda, estar ciente das exigências e condições que constam no Edital nº 01/2021, em
conformidade com a Lei Municipal nº 7.087/2018 e Portaria 02/2021, bem como da obrigatoriedade da
realização do treinamento previsto nos itens 9.2 a 9.3 do edital citado acima.
Nestes Termos,
P. Deferimento.
Bauru,_____ de _____________ de 2021.
____________________________________
(assinatura do requerente)

1.3. O candidato é responsável pela veracidade e exatidão das informações prestadas, arcando com as
consequências de eventuais informações incorretas ou ilícitas.
2 – REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO DO CANDIDATO
2.1. Pertencer ao quadro de servidores ocupantes de cargos efetivos dos seus respectivos Planos de Cargos,
Carreiras e Salário - PCCS, ativos, da Secretaria Municipal de Administração, da Secretaria Municipal
de Economia e Finanças, da Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos, da Secretaria Municipal da
Educação e da Secretaria Municipal de Saúde.
2.2. Contar com tempo mínimo de 03 (três) anos de efetivo exercício.
2.3. Não ter sofrido penalidade administrativa nos últimos 05 (cinco) anos, sendo garantida a observância
do disposto no parágrafo único do Art. 39 da Lei Municipal n.º 3781/1994.
3 – PARA INSCREVER-SE, O CANDIDATO DEVERÁ ANEXAR
3.1. Certidão emitida pelo Departamento de Administração de Pessoal, que comprove:
O tempo de efetivo exercício;
Que não foi punido administrativamente nos últimos 5 (cinco) anos.
4 – DA ANÁLISE DAS INSCRIÇÕES
4.1. Serão indeferidas as inscrições dos candidatos que não preencherem as condições legais exigidas, neste
edital e na legislação específica.
4.2. As inscrições deferidas e as indeferidas, constando o motivo do indeferimento, serão publicadas no
Diário Oficial.
4.3. Sobre as inscrições indeferidas caberá recurso, que poderá ser impetrado, dentro do prazo de 02 (dois)
dias úteis, a ser protocolizado na Secretaria Municipal de lotação do servidor, no Setor de Expediente, no
seu horário de funcionamento, a contar da data da publicação mencionada no item 4.2.
4.4. As decisões dos recursos serão publicadas no Diário Oficial do Município.
5 – DA IMPUGNAÇÃO DAS CANDIDATURAS
5.1. A impugnação das candidaturas poderá ser solicitada por qualquer servidor público municipal, no
prazo de 02 (dois) dias úteis, protocolizada nas Secretarias Municipal de Administração, de Economia e
Finanças, dos Negócios Jurídicos, da Educação e de Saúde, no Setor de Expediente, nos seus respectivos
horários de funcionamento, a contar da data da publicação mencionada no item 4.2, e deverá ser analisada
pela Comissão Eleitoral do CIPAR, devendo a decisão ser publicada no Diário Oficial do Município.
5.2. Sanadas as irregularidades, se houverem, a Comissão de Eleição fará publicar, no Diário Oficial do
Município, a relação oficial dos inscritos que será submetida à eleição.
6 – DA ELEIÇÃO
6.1. A eleição será por voto individual, direto, secreto, facultativo e por meio eletrônico, visando a garantia
da agilidade, da lisura e da segurança do pleito, não sendo permitido o voto por procuração.
6.2. A Comissão de Eleição fará publicar, oportunamente, o planejamento do processo de votação.
6.3. Poderão votar os servidores ocupantes de cargos efetivos, ativos, pertencentes aos Planos de Cargos,
Carreiras e Salário (PCCS) da Administração Geral, da Educação e da Saúde.
6.3.1. O servidor eleitor votará somente em um candidato, representante do seu Plano de Cargos, Carreiras
e Salário (PCCS).
6.3.2. Não será permitido mais de um voto por servidor, e mesmo que exerça dois cargos em acúmulo
lícito, poderá votar uma única vez, considerando-se nulo o voto em mais de um candidato.
6.4. O processo eleitoral deverá contar com a participação facultativa de no mínimo 50% (cinquenta
porcento) dos servidores com direito a voto das Secretarias participantes da eleição.
6.4.1. A apuração dos votos será após o encerramento da eleição, em data, hora e modalidade a ser
estipulada e divulgada pela Comissão Eleitoral.
6.5. Os representantes eleitos da Secretaria Municipal de Administração terão como suplentes o terceiro e
o quarto colocado, já os das demais Secretarias terão como suplente o 2º colocado.
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6.5.1. O mandato dos membros do CIPAR será de 02 (dois) anos, permitida a recondução e a reeleição.
6.6. Havendo empate entre os concorrentes será considerado eleito o candidato que tiver maior tempo de
serviço público municipal na Prefeitura de Bauru.
6.7. Não será permitido aos candidatos:
6.7.1. O assédio aos eleitores, nem a propaganda pessoal, denominada de boca-de-urna.
6.7.2. 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.
6.7.3. 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.
6.7.4. 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.
6.7.5. 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.
6.8. É permitida, nos dias da eleição, a manifestação individual e silenciosa da preferência do eleitor por
candidato, revelada exclusivamente pelo uso de bandeiras, broches e adesivos.
6.8.1. São vedados, 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.
7 – DAS COMPETÊNCIAS DO CONSELHO – DECRETO Nº 15.106/2020

QUINTA, 25 DE FEVEREIRO DE 2.021

TORNA SEM EFEITO
A Diretora de Departamento de Recursos Humanos resolve: Tornar Sem Efeito no Diário Oficial nº3374,
a CONVOCAÇÃO do (a) Sr(a). JOYCE CRISTINA OLIVEIRA DOS SANTOS, portador(a) do RG
nº 471281700, classificação 333º lugar, no PROCESSO SELETIVO TEMPORÁRIO para a função de
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (Edital 01/2020), em razão de DESISTÊNCIA.
A Diretora de Departamento de Recursos Humanos resolve: Tornar Sem Efeito no Diário Oficial nº3374,
a CONVOCAÇÃO do (a) Sr(a). TALITA FELIX DA SILVA VIEIRA, portador(a) do RG nº 482773005,
classificação 335º lugar, no PROCESSO SELETIVO TEMPORÁRIO para a função de AUXILIAR DE
SERVIÇOS GERAIS (Edital 01/2020), em razão de DESISTÊNCIA.
A Diretora de Departamento de Recursos Humanos resolve: Tornar Sem Efeito no Diário Oficial nº3374,
a CONVOCAÇÃO do (a) Sr(a). DENISE CARVALHO KLAUS, portador(a) do RG nº 471290531,
classificação 340º lugar, no PROCESSO SELETIVO TEMPORÁRIO para a função de AUXILIAR DE
SERVIÇOS GERAIS (Edital 01/2020), em razão de DESISTÊNCIA .
A Diretora de Departamento de Recursos Humanos resolve: Tornar Sem Efeito no Diário Oficial nº3374,
a CONVOCAÇÃO do (a) Sr(a). MORGANNA DA SILVA SOUZA, portador(a) do RG nº 47479281X,
classificação 347º lugar, no PROCESSO SELETIVO TEMPORÁRIO para a função de AUXILIAR DE
SERVIÇOS GERAIS (Edital 01/2020), em razão de DESISTÊNCIA.

7.1. Compete ao conselho propor modificações ou regulamentos, procedimentos e o desenvolvimento da
política de pessoal das Secretarias Municipais e dos órgãos da Administração Direta.

A Diretora de Departamento de Recursos Humanos resolve: Tornar Sem Efeito no Diário Oficial nº3374,
a CONVOCAÇÃO do (a) Sr(a). TAMYRIS DE CARVALHO CÉLIO, portador(a) do RG nº 47469799X,
classificação 350º lugar, no PROCESSO SELETIVO TEMPORÁRIO para a função de AUXILIAR DE
SERVIÇOS GERAIS (Edital 01/2020), em razão de DESISTÊNCIA.

7.2. Tendo em vista seu caráter consultivo e opinativo, poderá servir como um fórum de discussões,
mantendo ainda intercâmbio com associações e outros órgãos governamentais e não governamentais,
no sentido de promover, incentivar e sugerir a realização de eventos ligados à administração e ao
desenvolvimento de pessoal.

A Diretora de Departamento de Recursos Humanos resolve: Tornar Sem Efeito no Diário Oficial nº3374,
a CONVOCAÇÃO do (a) Sr(a). CLEBER AUGUSTO MENDONÇA CAETANO, portador(a) do RG
nº 479699392, classificação 355º lugar, no PROCESSO SELETIVO TEMPORÁRIO para a função de
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (Edital 01/2020), em razão de DESISTÊNCIA.

7.3. O Conselho poderá requerer dos conselhos, comissões, órgãos da Administração Direta e das Secretarias
Municipais o envio de pareceres, de documentos, de especialistas e demais informações necessárias para o
desempenho de suas funções e para atender as suas atribuições.

A Diretora de Departamento de Recursos Humanos resolve: Tornar Sem Efeito no Diário Oficial nº3374,
a CONVOCAÇÃO do (a) Sr(a). JOSILAINE DE FÁTIMA ROSSI PRIMO, portador(a) do RG nº
477146818, classificação 356º lugar, no PROCESSO SELETIVO TEMPORÁRIO para a função de
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (Edital 01/2020), em razão de DESISTÊNCIA.

7.4. O Conselho poderá solicitar a colaboração e a contratação de especialistas ou técnicos em administração
pública, necessários para o desenvolvimento de projetos específicos ou para emitir pareceres técnicos sobre
matérias de interesse da Administração Municipal.
8 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
8.1. O exercício do mandato de conselheiro não será remunerado.
8.2. Os atos relativos ao Processo Eleitoral serão publicados no Diário Oficial do Município.
8.3. A Comissão Eleitoral do CIPAR poderá adotar, além da prevista no item anterior, outras formas de
divulgação.
8.4. Eventual impugnação do presente edital poderá ser interposta no prazo de 02 dias úteis, a contar da
publicação do mesmo, na Secretaria de Administração, no Setor de Expediente, sito na Praça das Cerejeiras,
1-59, 2º Andar, Altos da Cidade, CEP 17014-900, Bauru, SP.
Bauru, 02 de fevereiro de 2021.
Andressa Binato de Castro Martins
Presidente
Cilene Cortello Cabestre
Membro
Denise Baptista de Oliveira
Membro
Marcos Augusto Francisco
Membro
Marcela da Silva Santos Camargo
Membro
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL
EXONERAÇÃO: A partir 27/01/2021, portaria nº 320/2021, exonera, a pedido, a servidora ELIANA
MARCHI DOS ANJOS SPAGNUOLO, RG nº 33.706.794-6, matrícula nº 33.306, do cargo efetivo de
Especialista em Saúde - Médico, da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Processo nº 16521/2021.
DISPENSAS: A partir 12/02/2021, portaria nº 321/2021, dispensa a servidora FRANCILUZ MARIANO
DA MALTA, RG nº 13.913.661, matrícula nº 22.915, da função de confiança de Diretor da Divisão de
Diretrizes e Normas, da Secretaria Municipal de Planejamento, conforme processo nº 34.491/2021.
A partir 22/02/2021, portaria nº 322/2021, dispensa o servidor EZEQUIEL APARECIDO DOS SANTOS,
RG nº 27.823.692-3, matrícula nº 30.682, da função de confiança de Diretor da Divisão de Vigilância
Epidemiológica, da Secretaria Municipal de Saúde, conforme processo nº 32793/2021.
DESIGNAÇÃO: A partir de 25/02/2021, portaria nº 323/2021, designa a servidora SAMIRA DE
ALMEIDA SOARES DA SILVA, RG nº 34.286.427-0, matrícula nº 33.733, na função de confiança de
Diretor da Divisão de Diretrizes e Normas, da Secretaria Municipal de Planejamento, conforme processo
nº 28.288/2021.

A Diretora de Departamento de Recursos Humanos resolve: Tornar Sem Efeito no Diário Oficial nº3374,
a CONVOCAÇÃO do (a) Sr(a). LUCAS DOS SANTOS, portador(a) do RG nº 47940141X, classificação
363º lugar, no PROCESSO SELETIVO TEMPORÁRIO para a função de AUXILIAR DE SERVIÇOS
GERAIS (Edital 01/2020), em razão de DESISTÊNCIA.
A Diretora de Departamento de Recursos Humanos resolve: Tornar Sem Efeito no Diário Oficial nº3374,
a CONVOCAÇÃO do (a) Sr(a). GISELE MESSIAS, portador(a) do RG nº 495795537, classificação 365º
lugar, no PROCESSO SELETIVO TEMPORÁRIO para a função de AUXILIAR DE SERVIÇOS
GERAIS (Edital 01/2020), em razão de DESISTÊNCIA.
A Diretora de Departamento de Recursos Humanos resolve: Tornar Sem Efeito no Diário Oficial
nº3374, a CONVOCAÇÃO do (a) Sr(a). WELLINGTON FERNANDO LISBOA, portador(a) do RG
nº 47940754X, classificação 370º lugar, no PROCESSO SELETIVO TEMPORÁRIO para a função de
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (Edital 01/2020), em razão de DESISTÊNCIA.
A Diretora de Departamento de Recursos Humanos resolve: Tornar Sem Efeito no Diário Oficial
nº3374, a CONVOCAÇÃO do (a) Sr(a). MARY HELLEN LIMA SALVADOR, portador(a) do RG nº
489010556, classificação 373º lugar, no PROCESSO SELETIVO TEMPORÁRIO para a função de
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (Edital 01/2020), em razão de DESISTÊNCIA.
A Diretora de Departamento de Recursos Humanos resolve: Tornar Sem Efeito no Diário Oficial nº3374,
a CONVOCAÇÃO do (a) Sr(a). MAYARA FERNANDA DA SILVA SELIDON, portador(a) do RG
nº 497038572, classificação 400º lugar, no PROCESSO SELETIVO TEMPORÁRIO para a função de
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (Edital 01/2020), em razão de DESISTÊNCIA.
CONVOCAÇÃO
A Diretora do Departamento de Recursos Humanos CONVOCA os candidatos abaixo relacionados,
aprovados no Processo Seletivo Simplificado, regido pelo Edital nº 01/2020 para atuar na função de
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, por prazo determinado de 90 (noventa) dias.
Obs: Estas contratações estão fundamentadas no artigo 2º da Lei Municipal nº 3.373, de 29 de julho de
1991, que regulamenta a contratação de pessoal para atender necessidades temporárias de excepcional
interesse público, nos termos do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal.
Os candidatos deverão comparecer no Setor de Segurança e Medicina do Trabalho – SESMET,
localizado na Rua Marcondes Salgado, nº 2-45 nos dias e horários abaixo descritos, munidos da via
original e cópia da carteira de vacinação, documento de identificação com foto, além dos resultados
dos exames médicos, questionário médico preenchido e encaminhamento, enviados por e-mail:
456º
457º
458º
459º
460º

DIA 09/03/2021 HORÁRIO 11H
KEROLYN STEFANI VIEIRA FORTUNATO
DIA 09/03/2021 HORÁRIO 11H20min
VERALICE NUNES GALDINO DA SILVA
DIA 09/03/2021 HORÁRIO 13H
BRUNO MASTELARI MANSANO LEITE
DIA 09/03/2021 HORÁRIO 13H20min
GREICY KELLI NAKAI
DIA 09/03/2021 HORÁRIO 13H40min
GISLAINE MESSIAS VILLA

453665214
379330295
45448589
498965843
461380353
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DIA 09/03/2021 HORÁRIO 14H
461º
EDUARDO FELIPE FERREIRA DE MATOS
457138762
DIA 09/03/2021 HORÁRIO 14H20min
462º
ARIELE CASTILLO
457262795
DIA 09/03/2021 HORÁRIO 14H40min
463º
GABRIELA GLÁUCIA DA SILVA SAEZ
449313487
DIA 04/03/2021 HORÁRIO 07H40min
464º
JULIO CÉSAR SANCHEZ MARCELINO
375898554
DIA 04/03/2021 HORÁRIO 09H20min
465º
LORENA DE MORAES SANJULIANO
456180680
DIA 04/03/2021 HORÁRIO 16H20min
466º
CARLA ROBERTA SOARES DE OLIVEIRA PIMENTEL
463614811
DIA 09/03/2021 HORÁRIO 08H20min
467º
TALLES RHENAN GASPAR
45850984X
DIA 09/03/2021 HORÁRIO 08H40min
468º
RAFAEL SILVA DE OLIVEIRA
520766611
DIA 09/03/2021 HORÁRIO 09H20min
469º
MAYARA BARBOSA DE SOUZA
498029700
Os(as) convocados(as) que não comparecerem no dia e horário acima elencados e não assinarem o contrato
de trabalho em até 03 (três) dias úteis após o devido agendamento serão automaticamente excluídos da lista
de classificados.
Os(as) convocados(as) deverão seguir as orientações repassadas pelo Departamento de Recursos Humanos,
via e-mail, e em casos de dúvidas e/ou não recebimento do e-mail, entrar em contato através dos seguintes
telefones (14) 3235-1207/3235-1081/3235-1107 ou por e-mail. processoseletivo@bauru.sp.gov.br
CONCURSO PÚBLICO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA PROVA OBJETIVA E ENTREGA DE TÍTULOS DO
CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE ESPECIALISTA EM SAÚDE – MÉDICO –
PNEUMOLOGISTA - EDITAL 29/2019
A Prefeitura Municipal de Bauru através da Secretaria Municipal de Administração - Departamento de
Recursos Humanos CONVOCA OS CANDIDATOS ABAIXO RELACIONADOS, inscritos no Concurso
Público para o Cargo Efetivo de ESPECIALISTA EM SAÚDE – MÉDICO – PNEUMOLOGISTA,
para a realização da PROVA OBJETIVA E ENTREGA DE TÍTULOS, nos termos do Edital 29/2019,
de acordo com as seguintes orientações:
1. A PROVA OBJETIVA SERÁ REALIZADA EM 28/02/2021 (DOMINGO) no N.A.P.E.M - Núcleo
de Aperfeiçoamento Profissional da Educação Municipal, Av. Duque de Caxias, 16-55 - Higienópolis,
Bauru – SP.
2. A PROVA OBJETIVA TERÁ DURAÇÃO DE 03 HORAS.
3. O PORTÃO DE ENTRADA SERÁ FECHADO IMPRETERIVELMENTE ÀS 08H e 50 MIN,
NÃO SENDO PERMITIDA, SOB NENHUM PRETEXTO A ENTRADA DE CANDIDATO APÓS
O HORÁRIO ESTABELECIDO.
4. Os candidatos deverão comparecer impreterivelmente no local indicado para a realização da prova
e entrega de títulos, com antecedência mínima de 01 (uma) hora do horário fixado para seu início,
observado o horário oficial de Brasília/DF.
4.1. É obrigatório o uso de máscara facial com cobertura total de nariz e boca e de álcool em gel (70%)
devido aos protocolos específicos em razão da pandemia COVID-19.
4.2. O candidato poderá levar seu próprio álcool em gel (70%).
4.3. O candidato deverá cumprir as regras de distanciamento social.
5. Os candidatos deverão levar documento de identidade com foto, em sua via original, caneta esferográfica
de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente.
6. Somente será admitido à sala de prova o candidato que estiver usando máscara facial e munido de
documento original: Carteira de Identidade (RG) ou carteira expedida por órgão de classe que
tenha força de documento de identificação ou carteira de trabalho, ou qualquer outro documento
com foto reconhecido por lei, não sendo aceitas cópias, ainda que autenticadas. Por medida de
segurança sugerimos que levem o comprovante final de inscrição, disponível para impressão no site da
Prefeitura Municipal de Bauru (www.bauru.sp.gov.br) através da área de CONCURSOS/PORTAL DO
CANDIDATO.
6.1. O candidato deverá exibir seu documento esticando o braço, ficando no mínimo a um metro de distância
do fiscal. Se o mesmo tiver dúvidas na identificação, ele poderá pedir ao candidato que retire a máscara para
confirmar a documentação. Após isso, o candidato deverá recolocá-la imediatamente.
6.2. Na fila para entrada na sala de prova, os candidatos deverão manter distância mínima de um metro e
meio e evitar contato com outras pessoas.
6.3. Poderá ser aferida a temperatura corporal, sendo excluído do certame o candidato que tiver com
temperatura corporal acima de 37,8 graus centígrados.
7. Não serão aceitos protocolos, cópias dos documentos acima citados, ainda que autenticadas, ou qualquer
outro documento não constante deste Edital.
8. Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, títulos eleitorais, carteiras de
motorista (modelo antigo), carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade, documentos
não identificáveis e/ou ilegíveis.
9. O comprovante de inscrição e o comprovante de pagamento não terão validade como documento de
identidade.
10. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia da realização da prova, documento de
identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá ser apresentado documento que ateste
o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há no máximo 30 (trinta) dias, ocasião em que será
submetido à identificação especial, compreendendo, dentre outros atos, a coleta de assinaturas.
11. A identificação especial também será exigida do candidato cujo documento de identificação apresente
dúvidas relativas à fisionomia e/ou à assinatura do portador.
PROVA OBJETIVA
12. O candidato, ao adentrar a sala em que será aplicada a Prova Objetiva, deverá armazenar e lacrar
TODOS os seus pertences nos sacos plásticos disponibilizados pelos fiscais, exceto o álcool gel 70%,
máscara facial extra, óculos, exceto óculos escuros, caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada
em material transparente, documento de identificação.
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12.1. O candidato que não atender tal determinação poderá ser eliminado do certame.
12.2. Sugere-se aos candidatos, antes de lacrar seus pertences que verifiquem se estão portando todos os
itens necessários à execução da prova (óculos, exceto óculos escuros, caneta esferográfica de tinta azul ou
preta, fabricada em material transparente, documento de identificação).
12.3. Após o início da Prova Objetiva não será permitido o rompimento do lacre.
12.4. O saco plástico tratado no Item 12 deverá ser acondicionado embaixo da carteira de prova, e só poderá
ser violado após a saída do candidato do local estabelecido para realização da prova.
13. Caso o candidato seja flagrado com algum pertence sem lacre poderá ser eliminado do certame.
14. Iniciada a Prova Objetiva, nenhum candidato poderá retirar-se da sala antes de transcorrida 01 (uma)
hora.
15. A inviolabilidade das provas será comprovada na sala de aplicação, no momento do rompimento do(s)
lacre(s) e da(s) embalagem(ns) de provas, na presença de, no mínimo, 03 (três) candidatos(as) e mediante
assinatura de Ata de ocorrência/Termo de compromisso.
16. O candidato somente poderá levar consigo o caderno de questões 01 (uma) hora antes do término da
prova.
17. As questões que tiverem respostas rasuradas ou em duplicidades serão anuladas.
18. Os candidatos que fizerem algum tipo de rasura ou não preencherem corretamente o Cartão Resposta,
com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente, de acordo com as
instruções constantes na Folha de Rosto da Prova Objetiva e com as informações transmitidas pelos fiscais
de sala, terão sua prova anulada.
19. O Cartão Resposta será o único documento válido para correção e NÃO será substituído em hipótese
alguma, salvo se detectado erro ocasionado pela Coordenação do Concurso.
19.1. A prova objetiva será corrigida por meio de leitura ótica, não sendo prevista a correção manual.
20. O candidato é responsável pela conferência de seus dados pessoais registrados no cartão resposta, tais
como nome, número de inscrição e Cadastro de Pessoa Física (CPF).
21. Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do certame o candidato que, durante a
realização da prova:
21.1. for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a execução da prova;
21.2. faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas e/ou com
os demais candidatos;
21.3. recusar-se, por qualquer motivo, a devolver o caderno de prova ou gabarito, quando solicitado, ao
final do tempo de prova;
21.4. descumprir as instruções contidas no caderno de prova.
22. O gabarito oficial será disponibilizado no endereço eletrônico: www.bauru.sp.gov.br/administracao/
concursos.
23. Após entregar a Folha de Respostas e o caderno de questões para os fiscais (quando for o caso), os
candidatos deverão, obrigatoriamente, sair da sala e retirar-se imediatamente do prédio no qual foi realizada
a prova, não podendo permanecer em suas dependências, bem como não poderão utilizar banheiros ou
bebedouros, assim como não poderão retirar o lacre do saco onde estão guardados os pertences pessoais.
24. No dia designado para realização da prova, não será permitido ao candidato entrar e/ou permanecer no
local do exame com armas ou utilizar aparelhos eletrônicos, tais como bipe, walkman, agenda eletrônica,
calculadora, notebook, netbook, palmtop, receptor, gravador, telefone celular, máquina fotográfica, protetor
auricular, MP3, MP4, controle de alarme de carro, tablet, Ipad, Ipod, Iphone e outros equipamentos
similares, relógio de qualquer espécie e óculos escuros, sendo que o descumprimento desta instrução
implicará na eliminação do candidato, caracterizando-se tentativa de fraude.
25. Os candidatos que estiverem de posse de algum(ns) do(s) tipo(s) de equipamento(s) eletrônico(s),
este(s) deverá(ão) ser desligado(s), ter a respectiva bateria retirada antes de serem acondicionados nos
sacos plásticos, devendo assim permanecer até a saída do local de prova.
26. A bateria do celular deverá ser retirada pelo candidato, sob pena de exclusão do certame, caso este
venha a tocar nas dependências do local de prova.
27. Na ocorrência do funcionamento de qualquer tipo de equipamento eletrônico durante a realização da
prova, o candidato será automaticamente excluído do certame.
27.1. Durante a realização de qualquer prova deste Concurso Público não será permitida a utilização de
qualquer tipo de aparelho que realize a gravação de imagem, de som, ou de imagem e som pelo candidato,
pelos seus familiares ou por quaisquer outros estranhos ao Concurso Público. Caso haja qualquer
necessidade de realização de uma ou mais modalidades de gravação aqui citada, com vistas à produção
do conhecimento a ser avaliado pela Comissão Examinadora do Concurso Público, caberá à Prefeitura
Municipal de Bauru e, somente a ela, a realização, o uso e a guarda de todo e qualquer material produzido.
28. É reservado à Coordenação do Concurso, caso julgue necessário, o direito de utilizar detector de metais,
durante a aplicação da(s) prova(s). Caso o candidato seja flagrado pelo detector de metal portando qualquer
tipo de aparelho eletrônico, será excluído do concurso.
29. A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabilizará por perdas ou extravios de objetos ou
equipamentos eletrônicos ocorridos durante a realização das provas, nem por danos neles causados.
30. Os candidatos não poderão adentrar a sala de prova utilizando quaisquer acessórios de chapelaria, tais
como chapéu, boné, gorro, lenços, etc., exceto quando em tratamento de saúde, mediante apresentação de
laudo médico no dia da realização da Prova Objetiva.
30.1. Também não será admitida a utilização de qualquer objeto/material, de qualquer natureza, que cubra
a orelha ou obstrua o ouvido.
31. Durante a realização da prova, o candidato que quiser ir ao banheiro ou tomar água deverá solicitar
autorização do fiscal de sala para sua saída, devendo este designar um fiscal de corredor para acompanhá-lo
no deslocamento, devendo-se manter em silêncio durante o percurso, podendo, antes da entrada no sanitário
e depois da utilização deste, ser submetido à revista. Caso o candidato seja surpreendido portando algum
equipamento proibido por este edital será excluído do certame.
32. Nos casos de necessidade de atendimento de urgência, o candidato poderá ausentar-se da sala e ser
atendido nas dependências do local onde se realiza a prova sob acompanhamento de um fiscal. Ao final do
atendimento, poderá retornar à sala, sem prorrogação do prazo para término das provas.
33. Durante a realização da prova não será permitida nenhuma espécie de consulta ou comunicação entre os
candidatos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações.
34. Durante a realização da prova não será admitida qualquer arguição quanto às questões aplicadas,
devendo o candidato proceder nos termos estabelecidos no edital regulamentador de seu Concurso Público.
35. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova, além de já ter solicitado
a condição especial no ato da inscrição deverá apresentar pessoalmente ou através de e-mail até às
16h do dia 26 (vinte e seis) de fevereiro de 2021, os documentos previstos no CAPÍTULO VI - DA
CANDIDATA LACTANTE - Edital 29/2019.
36. A candidata lactante que solicitou e informou a Coordenação Geral a necessidade de amamentação,
deverá estar acompanhada do responsável pela guarda da criança indicado e identificado. Tal responsável
deverá permanecer no local indicado pela Coordenação Geral, não podendo, sob nenhuma hipótese, circular
nas dependências do prédio em que será realizada a prova.
37. O responsável pela guarda da criança estará submetido a todas as normas constantes no Edital
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regulamentador do certame, inclusive no tocante ao uso de equipamentos eletrônicos e celulares.
38. No momento da amamentação, a candidata será acompanhada por um fiscal sem a presença do
responsável pela criança e sem o material da prova.
39. O não comparecimento na hora, data e local aprazados para realização da Prova Objetiva implicará na
desclassificação do candidato não se concedendo em nenhuma hipótese, segunda chamada ou aplicação de
prova.
40. Não serão considerados os casos de alterações psicológicas, patológicas e/ou fisiológicas temporárias
de candidatos e não será dispensado tratamento diferenciado em função dessas alterações não havendo a
possibilidade de oferecer condição especial e segunda chamada de Prova.
ENTREGA DE TÍTULOS
41. A Entrega dos Títulos é de responsabilidade dos candidatos e os mesmos deverão ser entregues (caso
possuam) no dia 28/02/2021 antes do início da Prova Objetiva.
42. A Análise de Títulos terá caráter meramente classificatório e, portanto, não eliminará do concurso os
candidatos que não apresentarem Títulos.
43. Todos os candidatos poderão apresentar os Títulos (caso possuam), porém somente serão pontuados os
Títulos dos candidatos aprovados na Prova Objetiva.
44. A pontuação máxima que poderá ser obtida na Análise de Títulos será igual a 10 (dez) pontos.
45. Os pontos obtidos na Análise de Títulos, para efeito de Classificação Final, serão somados ao total de
pontos obtidos na Prova Objetiva.
46. O recebimento dos Títulos é de responsabilidade do Departamento de Recursos Humanos da Secretaria
Municipal da Administração e da Comissão de Desenvolvimento Funcional da Secretaria Municipal
da Saúde e as respectivas avaliações são de responsabilidade da Comissão Examinadora nomeada pela
Portaria nº 3260/2019.
47. No ato da entrega dos Títulos, o candidato preencherá Formulário próprio fornecido pelo Departamento
de Recursos Humanos, no qual identificará a quantidade de Títulos apresentados.
48. O Formulário deverá ser assinado pelo candidato e pelo responsável pela recepção dos Títulos.
49. As cópias dos Títulos a serem entregues deverão ser Cópias Reprográficas simples, acompanhadas dos
originais ou cópias autenticadas em Cartório.
50. Todos os Títulos deverão ser comprovados por documentos que contenham as informações necessárias
ao perfeito enquadramento e consequente valoração.
51. Quando o documento não comprovar explicitamente que o Título se enquadra na área exigida no quadro
abaixo, o candidato poderá entregar, também o histórico escolar (quando a entrega deste não for obrigatória)
ou declaração da instituição que emitiu o documento, na qual declara a(s) área(s) de concentração e/
ou programa(s) e/ou linha(s) de pesquisa(s) e/ou informações complementares que permitam o perfeito
enquadramento do Título.
52. Após a entrega dos Títulos, não serão permitidas substituições ou complementações, em qualquer
tempo.
53. Os Títulos não serão recebidos fora da data, horário e local estabelecidos no item 41 desta convocação.
54. Os Títulos a serem considerados e pontuados são os relacionados no capítulo VIII do Edital 29/2019 e
também especificados no quadro a seguir:
Título

Comprovantes

Valor
Unitário

Valor
Máximo

Diploma, Certificado ou Declaração de conclusão de
curso de pós-graduação em nível de Doutorado, em
4,0
4,0 pontos
qualquer área médica, devidamente reconhecido pelo
pontos
órgão competente.
Diploma, Certificado ou Declaração de conclusão de
curso de pós-graduação em nível de Mestrado, em
3,0
Mestrado
3,0 pontos
qualquer área médica, devidamente reconhecido pelo
pontos
órgão competente.
Diploma, Certificado ou Declaração de conclusão de
Especialização/
curso de pós-graduação em nível de especialização - lato
Título de
sensu/Residência/Aprimoramento, com carga horária
1,0
Especialista/
mínima de 360 horas/aula ou Título de Especialista
3,0 pontos
ponto
Residência/
em qualquer área médica (exceto o exigido no
Aprimoramento
pré-requisito), devidamente reconhecido pelo órgão
competente.
55. Não serão avaliados Títulos não especificados no quadro acima.
56. As Declarações, Certificados e/ou Diplomas obtidos no exterior deverão ser convalidados por
universidades oficiais do Brasil, que mantenham cursos congêneres, credenciados nos órgãos competentes.
57. Sem prejuízo das sanções penais e civis cabíveis, o candidato poderá ser excluído do Concurso Público,
se verificada a falsidade de Declaração ou Ilegalidade na obtenção dos Títulos apresentados.
58. A Comissão Examinadora reserva o direito de requisitar outras informações pertinentes aos títulos e ou
documentos apresentados.
59. Somente caberá recurso contra 1ª (primeira) publicação da convocação para a realização da prova
objetiva e entrega de títulos (30/01/2021), devidamente justificado e comprovado, dentro do prazo de 05
(cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1º (primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário
Oficial do Município disponível no site: www.bauru.sp.gov.br/diariooficial
Doutorado

28/02/2021 (DOMINGO) às 09h
SALA 3
INSCRIÇÃO
0033300007
0033300011
0033300012

NOME
BERNARDO PINTO FREITAS
BRUNO JOSÉ MENDES
ROBERTO ARABE ABDANUR JUNIOR
Bauru, 04 de fevereiro de 2021.
A Comissão

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA PROVA OBJETIVA E ENTREGA DE TÍTULOS DO
CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE ESPECIALISTA EM SAÚDE – MÉDICO –
GINECOLOGISTA/OBSTETRA - EDITAL 12/2020
A Prefeitura Municipal de Bauru através da Secretaria Municipal de Administração - Departamento de
Recursos Humanos CONVOCA OS CANDIDATOS ABAIXO RELACIONADOS, inscritos no Concurso
Público para o Cargo Efetivo de ESPECIALISTA EM SAÚDE – MÉDICO – GINECOLOGISTA/
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OBSTETRA, para a realização da PROVA OBJETIVA E ENTREGA DE TÍTULOS, nos termos do
Edital 12/2020, de acordo com as seguintes orientações:
1. A PROVA OBJETIVA SERÁ REALIZADA EM 28/02/2021 (DOMINGO) no N.A.P.E.M - Núcleo
de Aperfeiçoamento Profissional da Educação Municipal, Av. Duque de Caxias, 16-55 - Higienópolis,
Bauru – SP.
2. A PROVA OBJETIVA TERÁ DURAÇÃO DE 03 HORAS.
3. O PORTÃO DE ENTRADA SERÁ FECHADO IMPRETERIVELMENTE ÀS 08H e 50 MIN,
NÃO SENDO PERMITIDA, SOB NENHUM PRETEXTO A ENTRADA DE CANDIDATO APÓS
O HORÁRIO ESTABELECIDO.
4. Os candidatos deverão comparecer impreterivelmente no local indicado para a realização da prova
e entrega de títulos, com antecedência mínima de 01 (uma) hora do horário fixado para seu início,
observado o horário oficial de Brasília/DF.
4.1. É obrigatório o uso de máscara facial com cobertura total de nariz e boca e de álcool em gel (70%)
devido aos protocolos específicos em razão da pandemia COVID-19.
4.2. O candidato poderá levar seu próprio álcool em gel (70%).
4.3. O candidato deverá cumprir as regras de distanciamento social.
5. Os candidatos deverão levar documento de identidade com foto, em sua via original, caneta esferográfica
de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente.
6. Somente será admitido à sala de prova o candidato que estiver usando máscara facial e munido de
documento original: Carteira de Identidade (RG) ou carteira expedida por órgão de classe que
tenha força de documento de identificação ou carteira de trabalho, ou qualquer outro documento
com foto reconhecido por lei, não sendo aceitas cópias, ainda que autenticadas. Por medida de
segurança sugerimos que levem o comprovante final de inscrição, disponível para impressão no site da
Prefeitura Municipal de Bauru (www.bauru.sp.gov.br) através da área de CONCURSOS/PORTAL DO
CANDIDATO.
6.1. O candidato deverá exibir seu documento esticando o braço, ficando no mínimo a um metro de distância
do fiscal. Se o mesmo tiver dúvidas na identificação, ele poderá pedir ao candidato que retire a máscara para
confirmar a documentação. Após isso, o candidato deverá recolocá-la imediatamente.
6.2. Na fila para entrada na sala de prova, os candidatos deverão manter distância mínima de um metro e
meio e evitar contato com outras pessoas.
6.3. Poderá ser aferida a temperatura corporal, sendo excluído do certame o candidato que tiver com
temperatura corporal acima de 37,8 graus centígrados.
7. Não serão aceitos protocolos, cópias dos documentos acima citados, ainda que autenticadas, ou qualquer
outro documento não constante deste Edital.
8. Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, títulos eleitorais, carteiras de
motorista (modelo antigo), carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade, documentos
não identificáveis e/ou ilegíveis.
9. O comprovante de inscrição e o comprovante de pagamento não terão validade como documento de
identidade.
10. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia da realização da prova, documento de
identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá ser apresentado documento que ateste
o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há no máximo 30 (trinta) dias, ocasião em que será
submetido à identificação especial, compreendendo, dentre outros atos, a coleta de assinaturas.
11. A identificação especial também será exigida do candidato cujo documento de identificação apresente
dúvidas relativas à fisionomia e/ou à assinatura do portador.
PROVA OBJETIVA
12. O candidato, ao adentrar a sala em que será aplicada a Prova Objetiva, deverá armazenar e lacrar
TODOS os seus pertences nos sacos plásticos disponibilizados pelos fiscais, exceto o álcool gel 70%,
máscara facial extra, óculos, exceto óculos escuros, caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada
em material transparente, documento de identificação.
12.1. O candidato que não atender tal determinação poderá ser eliminado do certame.
12.2. Sugere-se aos candidatos, antes de lacrar seus pertences que verifiquem se estão portando todos os
itens necessários à execução da prova (óculos, exceto óculos escuros, caneta esferográfica de tinta azul ou
preta, fabricada em material transparente, documento de identificação).
12.3. Após o início da Prova Objetiva não será permitido o rompimento do lacre.
12.4. O saco plástico tratado no Item 12 deverá ser acondicionado embaixo da carteira de prova, e só poderá
ser violado após a saída do candidato do local estabelecido para realização da prova.
13. Caso o candidato seja flagrado com algum pertence sem lacre poderá ser eliminado do certame.
14. Iniciada a Prova Objetiva, nenhum candidato poderá retirar-se da sala antes de transcorrida 01 (uma)
hora.
15. A inviolabilidade das provas será comprovada na sala de aplicação, no momento do rompimento do(s)
lacre(s) e da(s) embalagem(ns) de provas, na presença de, no mínimo, 03 (três) candidatos(as) e mediante
assinatura de Ata de ocorrência/Termo de compromisso.
16. O candidato somente poderá levar consigo o caderno de questões 01 (uma) hora antes do término da
prova.
17. As questões que tiverem respostas rasuradas ou em duplicidades serão anuladas.
18. Os candidatos que fizerem algum tipo de rasura ou não preencherem corretamente o Cartão Resposta,
com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente, de acordo com as
instruções constantes na Folha de Rosto da Prova Objetiva e com as informações transmitidas pelos fiscais
de sala, terão sua prova anulada.
19. O Cartão Resposta será o único documento válido para correção e NÃO será substituído em hipótese
alguma, salvo se detectado erro ocasionado pela Coordenação do Concurso.
19.1. A prova objetiva será corrigida por meio de leitura ótica, não sendo prevista a correção manual.
20. O candidato é responsável pela conferência de seus dados pessoais registrados no cartão resposta, tais
como nome, número de inscrição e Cadastro de Pessoa Física (CPF).
21. Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do certame o candidato que, durante a
realização da prova:
21.1. for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a execução da prova;
21.2. faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas e/ou com
os demais candidatos;
21.3. recusar-se, por qualquer motivo, a devolver o caderno de prova ou gabarito, quando solicitado, ao
final do tempo de prova;
21.4. descumprir as instruções contidas no caderno de prova.
22. O gabarito oficial será disponibilizado no endereço eletrônico: www.bauru.sp.gov.br/administracao/
concursos.
23. Após entregar a Folha de Respostas e o caderno de questões para os fiscais (quando for o caso), os
candidatos deverão, obrigatoriamente, sair da sala e retirar-se imediatamente do prédio no qual foi realizada
a prova, não podendo permanecer em suas dependências, bem como não poderão utilizar banheiros ou
bebedouros, assim como não poderão retirar o lacre do saco onde estão guardados os pertences pessoais.
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24. No dia designado para realização da prova, não será permitido ao candidato entrar e/ou permanecer no
local do exame com armas ou utilizar aparelhos eletrônicos, tais como bipe, walkman, agenda eletrônica,
calculadora, notebook, netbook, palmtop, receptor, gravador, telefone celular, máquina fotográfica, protetor
auricular, MP3, MP4, controle de alarme de carro, tablet, Ipad, Ipod, Iphone e outros equipamentos
similares, relógio de qualquer espécie e óculos escuros, sendo que o descumprimento desta instrução
implicará na eliminação do candidato, caracterizando-se tentativa de fraude.
25. Os candidatos que estiverem de posse de algum(ns) do(s) tipo(s) de equipamento(s) eletrônico(s),
este(s) deverá(ão) ser desligado(s), ter a respectiva bateria retirada antes de serem acondicionados nos
sacos plásticos, devendo assim permanecer até a saída do local de prova.
26. A bateria do celular deverá ser retirada pelo candidato, sob pena de exclusão do certame, caso este
venha a tocar nas dependências do local de prova.
27. Na ocorrência do funcionamento de qualquer tipo de equipamento eletrônico durante a realização da
prova, o candidato será automaticamente excluído do certame.
27.1. Durante a realização de qualquer prova deste Concurso Público não será permitida a utilização de
qualquer tipo de aparelho que realize a gravação de imagem, de som, ou de imagem e som pelo candidato,
pelos seus familiares ou por quaisquer outros estranhos ao Concurso Público. Caso haja qualquer
necessidade de realização de uma ou mais modalidades de gravação aqui citada, com vistas à produção
do conhecimento a ser avaliado pela Comissão Examinadora do Concurso Público, caberá à Prefeitura
Municipal de Bauru e, somente a ela, a realização, o uso e a guarda de todo e qualquer material produzido.
28. É reservado à Coordenação do Concurso, caso julgue necessário, o direito de utilizar detector de metais,
durante a aplicação da(s) prova(s). Caso o candidato seja flagrado pelo detector de metal portando qualquer
tipo de aparelho eletrônico, será excluído do concurso.
29. A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabilizará por perdas ou extravios de objetos ou
equipamentos eletrônicos ocorridos durante a realização das provas, nem por danos neles causados.
30. Os candidatos não poderão adentrar a sala de prova utilizando quaisquer acessórios de chapelaria, tais
como chapéu, boné, gorro, lenços, etc., exceto quando em tratamento de saúde, mediante apresentação de
laudo médico no dia da realização da Prova Objetiva.
30.1. Também não será admitida a utilização de qualquer objeto/material, de qualquer natureza, que cubra
a orelha ou obstrua o ouvido.
31. Durante a realização da prova, o candidato que quiser ir ao banheiro ou tomar água deverá solicitar
autorização do fiscal de sala para sua saída, devendo este designar um fiscal de corredor para acompanhá-lo
no deslocamento, devendo-se manter em silêncio durante o percurso, podendo, antes da entrada no sanitário
e depois da utilização deste, ser submetido à revista. Caso o candidato seja surpreendido portando algum
equipamento proibido por este edital será excluído do certame.
32. Nos casos de necessidade de atendimento de urgência, o candidato poderá ausentar-se da sala e ser
atendido nas dependências do local onde se realiza a prova sob acompanhamento de um fiscal. Ao final do
atendimento, poderá retornar à sala, sem prorrogação do prazo para término das provas.
33. Durante a realização da prova não será permitida nenhuma espécie de consulta ou comunicação entre os
candidatos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações.
34. Durante a realização da prova não será admitida qualquer arguição quanto às questões aplicadas,
devendo o candidato proceder nos termos estabelecidos no edital regulamentador de seu Concurso Público.
35. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova, além de já ter solicitado
a condição especial no ato da inscrição deverá apresentar pessoalmente ou através de e-mail até às
16h do dia 26 (vinte e seis) de fevereiro de 2021, os documentos previstos no CAPÍTULO VI - DA
CANDIDATA LACTANTE - Edital 12/2020.
36. A candidata lactante que solicitou e informou a Coordenação Geral a necessidade de amamentação,
deverá estar acompanhada do responsável pela guarda da criança indicado e identificado. Tal responsável
deverá permanecer no local indicado pela Coordenação Geral, não podendo, sob nenhuma hipótese, circular
nas dependências do prédio em que será realizada a prova.
37. O responsável pela guarda da criança estará submetido a todas as normas constantes no Edital
regulamentador do certame, inclusive no tocante ao uso de equipamentos eletrônicos e celulares.
38. No momento da amamentação, a candidata será acompanhada por um fiscal sem a presença do
responsável pela criança e sem o material da prova.
39. O não comparecimento na hora, data e local aprazados para realização da Prova Objetiva implicará na
desclassificação do candidato não se concedendo em nenhuma hipótese, segunda chamada ou aplicação de
prova.
40. Não serão considerados os casos de alterações psicológicas, patológicas e/ou fisiológicas temporárias
de candidatos e não será dispensado tratamento diferenciado em função dessas alterações não havendo a
possibilidade de oferecer condição especial e segunda chamada de Prova.
ENTREGA DE TÍTULOS
41. A Entrega dos Títulos é de responsabilidade dos candidatos e os mesmos deverão ser entregues (caso
possuam) no dia 28/02/2021 antes do início da Prova Objetiva.
42. A Análise de Títulos terá caráter meramente classificatório e, portanto, não eliminará do concurso os
candidatos que não apresentarem Títulos.
43. Todos os candidatos poderão apresentar os Títulos (caso possuam), porém somente serão pontuados os
Títulos dos candidatos aprovados na Prova Objetiva.
44. A pontuação máxima que poderá ser obtida na Análise de Títulos será igual a 10 (dez) pontos.
45. Os pontos obtidos na Análise de Títulos, para efeito de Classificação Final, serão somados ao total de
pontos obtidos na Prova Objetiva.
46. O recebimento dos Títulos é de responsabilidade do Departamento de Recursos Humanos da Secretaria
Municipal da Administração e da Comissão de Desenvolvimento Funcional da Secretaria Municipal
da Saúde e as respectivas avaliações são de responsabilidade da Comissão Examinadora nomeada pela
Portaria nº 863/2020.
47. No ato da entrega dos Títulos, o candidato preencherá Formulário próprio fornecido pelo Departamento
de Recursos Humanos, no qual identificará a quantidade de Títulos apresentados.
48. O Formulário deverá ser assinado pelo candidato e pelo responsável pela recepção dos Títulos.
49. As cópias dos Títulos a serem entregues deverão ser Cópias Reprográficas simples, acompanhadas dos
originais ou cópias autenticadas em Cartório.
50. Todos os Títulos deverão ser comprovados por documentos que contenham as informações necessárias
ao perfeito enquadramento e consequente valoração.
51. Quando o documento não comprovar explicitamente que o Título se enquadra na área exigida no quadro
abaixo, o candidato poderá entregar, também o histórico escolar (quando a entrega deste não for obrigatória)
ou declaração da instituição que emitiu o documento, na qual declara a(s) área(s) de concentração e/
ou programa(s) e/ou linha(s) de pesquisa(s) e/ou informações complementares que permitam o perfeito
enquadramento do Título.
52. Após a entrega dos Títulos, não serão permitidas substituições ou complementações, em qualquer
tempo.
53. Os Títulos não serão recebidos fora da data, horário e local estabelecidos no item 41 desta convocação.
54. Os Títulos a serem considerados e pontuados são os relacionados no capítulo VIII do Edital 12/2020 e
também especificados no quadro a seguir:
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Valor
Valor
Comprovantes
Unitário
Máximo
Diploma, Certificado ou Declaração de conclusão de
curso de pós-graduação em nível de Doutorado, em
4,0
4,0
Doutorado
qualquer área médica, devidamente reconhecido pelo
pontos
pontos
órgão competente.
Diploma, Certificado ou Declaração de conclusão de
curso de pós-graduação em nível de Mestrado, em
3,0
3,0
Mestrado
qualquer área médica, devidamente reconhecido pelo
pontos
pontos
órgão competente.
Diploma, Certificado ou Declaração de conclusão de
Especialização/
curso de pós-graduação em nível de especialização
Título de
- lato sensu/Residência/Aprimoramento, com carga
3,0
Especialista/
horária mínima de 360 horas/aula ou Título de
1,0 ponto
pontos
Residência/
Especialista em qualquer área médica (exceto o
Aprimoramento
exigido no pré-requisito), devidamente reconhecido
pelo órgão competente.
55. Não serão avaliados Títulos não especificados no quadro acima.
56. As Declarações, Certificados e/ou Diplomas obtidos no exterior deverão ser convalidados por
universidades oficiais do Brasil, que mantenham cursos congêneres, credenciados nos órgãos competentes.
57. Sem prejuízo das sanções penais e civis cabíveis, o candidato poderá ser excluído do Concurso Público,
se verificada a falsidade de Declaração ou Ilegalidade na obtenção dos Títulos apresentados.
58. A Comissão Examinadora reserva o direito de requisitar outras informações pertinentes aos títulos e ou
documentos apresentados.
59. Somente caberá recurso contra 1ª (primeira) publicação da convocação para a realização da prova
objetiva e entrega de títulos (30/01/2021), devidamente justificado e comprovado, dentro do prazo de 05
(cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1º (primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário
Oficial do Município disponível no site: www.bauru.sp.gov.br/diariooficial
Título

INSCRIÇÃO
0034600004
0034600002
0034600003
0034600005
0034600001

28/02/2021 (DOMINGO) às 09h
SALA 2
NOME
AGUINALDO ALVES NETO
MELINA GABRIELA MARTIN
MIRIAN MARIANO DA COSTA CENCI PACHECO DE CARVALHO
TALITA ALVAREZ SUCENA
VERÔNICA FARIA QUEIROZ DIAS
Bauru, 30 de janeiro de 2021.
A Comissão

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA PROVA OBJETIVA E ENTREGA DE TÍTULOS DO
CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE ESPECIALISTA EM SAÚDE – MÉDICO –
PSIQUIATRA - EDITAL 14/2020
A Prefeitura Municipal de Bauru através da Secretaria Municipal de Administração - Departamento de
Recursos Humanos CONVOCA OS CANDIDATOS ABAIXO RELACIONADOS, inscritos no Concurso
Público para o Cargo Efetivo de ESPECIALISTA EM SAÚDE – MÉDICO – PSIQUIATRA, para
a realização da PROVA OBJETIVA E ENTREGA DE TÍTULOS, nos termos do Edital 14/2020, de
acordo com as seguintes orientações:
1. A PROVA OBJETIVA SERÁ REALIZADA EM 28/02/2021 (DOMINGO) no N.A.P.E.M - Núcleo
de Aperfeiçoamento Profissional da Educação Municipal, Av. Duque de Caxias, 16-55 - Higienópolis,
Bauru – SP.
2. A PROVA OBJETIVA TERÁ DURAÇÃO DE 03 HORAS.
3. O PORTÃO DE ENTRADA SERÁ FECHADO IMPRETERIVELMENTE ÀS 08H e 50 MIN,
NÃO SENDO PERMITIDA, SOB NENHUM PRETEXTO A ENTRADA DE CANDIDATO APÓS
O HORÁRIO ESTABELECIDO.
4. Os candidatos deverão comparecer impreterivelmente no local indicado para a realização da prova
e entrega de títulos, com antecedência mínima de 01 (uma) hora do horário fixado para seu início,
observado o horário oficial de Brasília/DF.
4.1. É obrigatório o uso de máscara facial com cobertura total de nariz e boca e de álcool em gel (70%)
devido aos protocolos específicos em razão da pandemia COVID-19.
4.2. O candidato poderá levar seu próprio álcool em gel (70%).
4.3. O candidato deverá cumprir as regras de distanciamento social.
5. Os candidatos deverão levar documento de identidade com foto, em sua via original, caneta esferográfica
de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente.
6. Somente será admitido à sala de prova o candidato que estiver usando máscara facial e munido de
documento original: Carteira de Identidade (RG) ou carteira expedida por órgão de classe que
tenha força de documento de identificação ou carteira de trabalho, ou qualquer outro documento
com foto reconhecido por lei, não sendo aceitas cópias, ainda que autenticadas. Por medida de
segurança sugerimos que levem o comprovante final de inscrição, disponível para impressão no site da
Prefeitura Municipal de Bauru (www.bauru.sp.gov.br) através da área de CONCURSOS/PORTAL DO
CANDIDATO.
6.1. O candidato deverá exibir seu documento esticando o braço, ficando no mínimo a um metro de distância
do fiscal. Se o mesmo tiver dúvidas na identificação, ele poderá pedir ao candidato que retire a máscara para
confirmar a documentação. Após isso, o candidato deverá recolocá-la imediatamente.
6.2. Na fila para entrada na sala de prova, os candidatos deverão manter distância mínima de um metro e
meio e evitar contato com outras pessoas.
6.3. Poderá ser aferida a temperatura corporal, sendo excluído do certame o candidato que tiver com
temperatura corporal acima de 37,8 graus centígrados.
7. Não serão aceitos protocolos, cópias dos documentos acima citados, ainda que autenticadas, ou qualquer
outro documento não constante deste Edital.
8. Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, títulos eleitorais, carteiras de
motorista (modelo antigo), carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade, documentos
não identificáveis e/ou ilegíveis.
9. O comprovante de inscrição e o comprovante de pagamento não terão validade como documento de
identidade.
10. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia da realização da prova, documento de
identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá ser apresentado documento que ateste
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o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há no máximo 30 (trinta) dias, ocasião em que será
submetido à identificação especial, compreendendo, dentre outros atos, a coleta de assinaturas.
11. A identificação especial também será exigida do candidato cujo documento de identificação apresente
dúvidas relativas à fisionomia e/ou à assinatura do portador.
PROVA OBJETIVA
12. O candidato, ao adentrar a sala em que será aplicada a Prova Objetiva, deverá armazenar e lacrar
TODOS os seus pertences nos sacos plásticos disponibilizados pelos fiscais, exceto o álcool gel 70%,
máscara facial extra, óculos, exceto óculos escuros, caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada
em material transparente, documento de identificação.
12.1. O candidato que não atender tal determinação poderá ser eliminado do certame.
12.2. Sugere-se aos candidatos, antes de lacrar seus pertences que verifiquem se estão portando todos os
itens necessários à execução da prova (óculos, exceto óculos escuros, caneta esferográfica de tinta azul ou
preta, fabricada em material transparente, documento de identificação).
12.3. Após o início da Prova Objetiva não será permitido o rompimento do lacre.
12.4. O saco plástico tratado no Item 12 deverá ser acondicionado embaixo da carteira de prova, e só poderá
ser violado após a saída do candidato do local estabelecido para realização da prova.
13. Caso o candidato seja flagrado com algum pertence sem lacre poderá ser eliminado do certame.
14. Iniciada a Prova Objetiva, nenhum candidato poderá retirar-se da sala antes de transcorrida 01 (uma)
hora.
15. A inviolabilidade das provas será comprovada na sala de aplicação, no momento do rompimento do(s)
lacre(s) e da(s) embalagem(ns) de provas, na presença de, no mínimo, 03 (três) candidatos(as) e mediante
assinatura de Ata de ocorrência/Termo de compromisso.
16. O candidato somente poderá levar consigo o caderno de questões 01 (uma) hora antes do término da
prova.
17. As questões que tiverem respostas rasuradas ou em duplicidades serão anuladas.
18. Os candidatos que fizerem algum tipo de rasura ou não preencherem corretamente o Cartão Resposta,
com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente, de acordo com as
instruções constantes na Folha de Rosto da Prova Objetiva e com as informações transmitidas pelos fiscais
de sala, terão sua prova anulada.
19. O Cartão Resposta será o único documento válido para correção e NÃO será substituído em hipótese
alguma, salvo se detectado erro ocasionado pela Coordenação do Concurso.
19.1. A prova objetiva será corrigida por meio de leitura ótica, não sendo prevista a correção manual.
20. O candidato é responsável pela conferência de seus dados pessoais registrados no cartão resposta, tais
como nome, número de inscrição e Cadastro de Pessoa Física (CPF).
21. Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do certame o candidato que, durante a
realização da prova:
21.1. for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a execução da prova;
21.2. faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas e/ou com
os demais candidatos;
21.3. recusar-se, por qualquer motivo, a devolver o caderno de prova ou gabarito, quando solicitado, ao
final do tempo de prova;
21.4. descumprir as instruções contidas no caderno de prova.
22. O gabarito oficial será disponibilizado no endereço eletrônico: www.bauru.sp.gov.br/administracao/
concursos.
23. Após entregar a Folha de Respostas e o caderno de questões para os fiscais (quando for o caso), os
candidatos deverão, obrigatoriamente, sair da sala e retirar-se imediatamente do prédio no qual foi realizada
a prova, não podendo permanecer em suas dependências, bem como não poderão utilizar banheiros ou
bebedouros, assim como não poderão retirar o lacre do saco onde estão guardados os pertences pessoais.
24. No dia designado para realização da prova, não será permitido ao candidato entrar e/ou permanecer no
local do exame com armas ou utilizar aparelhos eletrônicos, tais como bipe, walkman, agenda eletrônica,
calculadora, notebook, netbook, palmtop, receptor, gravador, telefone celular, máquina fotográfica, protetor
auricular, MP3, MP4, controle de alarme de carro, tablet, Ipad, Ipod, Iphone e outros equipamentos
similares, relógio de qualquer espécie e óculos escuros, sendo que o descumprimento desta instrução
implicará na eliminação do candidato, caracterizando-se tentativa de fraude.
25. Os candidatos que estiverem de posse de algum(ns) do(s) tipo(s) de equipamento(s) eletrônico(s),
este(s) deverá(ão) ser desligado(s), ter a respectiva bateria retirada antes de serem acondicionados nos
sacos plásticos, devendo assim permanecer até a saída do local de prova.
26. A bateria do celular deverá ser retirada pelo candidato, sob pena de exclusão do certame, caso este
venha a tocar nas dependências do local de prova.
27. Na ocorrência do funcionamento de qualquer tipo de equipamento eletrônico durante a realização da
prova, o candidato será automaticamente excluído do certame.
27.1. Durante a realização de qualquer prova deste Concurso Público não será permitida a utilização de
qualquer tipo de aparelho que realize a gravação de imagem, de som, ou de imagem e som pelo candidato,
pelos seus familiares ou por quaisquer outros estranhos ao Concurso Público. Caso haja qualquer
necessidade de realização de uma ou mais modalidades de gravação aqui citada, com vistas à produção
do conhecimento a ser avaliado pela Comissão Examinadora do Concurso Público, caberá à Prefeitura
Municipal de Bauru e, somente a ela, a realização, o uso e a guarda de todo e qualquer material produzido.
28. É reservado à Coordenação do Concurso, caso julgue necessário, o direito de utilizar detector de metais,
durante a aplicação da(s) prova(s). Caso o candidato seja flagrado pelo detector de metal portando qualquer
tipo de aparelho eletrônico, será excluído do concurso.
29. A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabilizará por perdas ou extravios de objetos ou
equipamentos eletrônicos ocorridos durante a realização das provas, nem por danos neles causados.
30. Os candidatos não poderão adentrar a sala de prova utilizando quaisquer acessórios de chapelaria, tais
como chapéu, boné, gorro, lenços, etc., exceto quando em tratamento de saúde, mediante apresentação de
laudo médico no dia da realização da Prova Objetiva.
30.1. Também não será admitida a utilização de qualquer objeto/material, de qualquer natureza, que cubra
a orelha ou obstrua o ouvido.
31. Durante a realização da prova, o candidato que quiser ir ao banheiro ou tomar água deverá solicitar
autorização do fiscal de sala para sua saída, devendo este designar um fiscal de corredor para acompanhá-lo
no deslocamento, devendo-se manter em silêncio durante o percurso, podendo, antes da entrada no sanitário
e depois da utilização deste, ser submetido à revista. Caso o candidato seja surpreendido portando algum
equipamento proibido por este edital será excluído do certame.
32. Nos casos de necessidade de atendimento de urgência, o candidato poderá ausentar-se da sala e ser
atendido nas dependências do local onde se realiza a prova sob acompanhamento de um fiscal. Ao final do
atendimento, poderá retornar à sala, sem prorrogação do prazo para término das provas.
33. Durante a realização da prova não será permitida nenhuma espécie de consulta ou comunicação entre os
candidatos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações.
34. Durante a realização da prova não será admitida qualquer arguição quanto às questões aplicadas,
devendo o candidato proceder nos termos estabelecidos no edital regulamentador de seu Concurso Público.
35. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova, além de já ter solicitado
a condição especial no ato da inscrição deverá apresentar pessoalmente ou através de e-mail até às
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16h do dia 26 (vinte e seis) de fevereiro de 2021, os documentos previstos no CAPÍTULO VI - DA
CANDIDATA LACTANTE - Edital 14/2020.
36. A candidata lactante que solicitou e informou a Coordenação Geral a necessidade de amamentação,
deverá estar acompanhada do responsável pela guarda da criança indicado e identificado. Tal responsável
deverá permanecer no local indicado pela Coordenação Geral, não podendo, sob nenhuma hipótese, circular
nas dependências do prédio em que será realizada a prova.
37. O responsável pela guarda da criança estará submetido a todas as normas constantes no Edital
regulamentador do certame, inclusive no tocante ao uso de equipamentos eletrônicos e celulares.
38. No momento da amamentação, a candidata será acompanhada por um fiscal sem a presença do
responsável pela criança e sem o material da prova.
39. O não comparecimento na hora, data e local aprazados para realização da Prova Objetiva implicará na
desclassificação do candidato não se concedendo em nenhuma hipótese, segunda chamada ou aplicação de
prova.
40. Não serão considerados os casos de alterações psicológicas, patológicas e/ou fisiológicas temporárias
de candidatos e não será dispensado tratamento diferenciado em função dessas alterações não havendo a
possibilidade de oferecer condição especial e segunda chamada de Prova.
ENTREGA DE TÍTULOS
41. A Entrega dos Títulos é de responsabilidade dos candidatos e os mesmos deverão ser entregues (caso
possuam) no dia 28/02/2021 antes do início da Prova Objetiva.
42. A Análise de Títulos terá caráter meramente classificatório e, portanto, não eliminará do concurso os
candidatos que não apresentarem Títulos.
43. Todos os candidatos poderão apresentar os Títulos (caso possuam), porém somente serão pontuados os
Títulos dos candidatos aprovados na Prova Objetiva.
44. A pontuação máxima que poderá ser obtida na Análise de Títulos será igual a 10 (dez) pontos.
45. Os pontos obtidos na Análise de Títulos, para efeito de Classificação Final, serão somados ao total de
pontos obtidos na Prova Objetiva.
46. O recebimento dos Títulos é de responsabilidade do Departamento de Recursos Humanos da Secretaria
Municipal da Administração e da Comissão de Desenvolvimento Funcional da Secretaria Municipal
da Saúde e as respectivas avaliações são de responsabilidade da Comissão Examinadora nomeada pela
Portaria nº 865/2020.
47. No ato da entrega dos Títulos, o candidato preencherá Formulário próprio fornecido pelo Departamento
de Recursos Humanos, no qual identificará a quantidade de Títulos apresentados.
48. O Formulário deverá ser assinado pelo candidato e pelo responsável pela recepção dos Títulos.
49. As cópias dos Títulos a serem entregues deverão ser Cópias Reprográficas simples, acompanhadas dos
originais ou cópias autenticadas em Cartório.
50. Todos os Títulos deverão ser comprovados por documentos que contenham as informações necessárias
ao perfeito enquadramento e consequente valoração.
51. Quando o documento não comprovar explicitamente que o Título se enquadra na área exigida no quadro
abaixo, o candidato poderá entregar, também o histórico escolar (quando a entrega deste não for obrigatória)
ou declaração da instituição que emitiu o documento, na qual declara a(s) área(s) de concentração e/
ou programa(s) e/ou linha(s) de pesquisa(s) e/ou informações complementares que permitam o perfeito
enquadramento do Título.
52. Após a entrega dos Títulos, não serão permitidas substituições ou complementações, em qualquer
tempo.
53. Os Títulos não serão recebidos fora da data, horário e local estabelecidos no item 41 desta convocação.
54. Os Títulos a serem considerados e pontuados são os relacionados no capítulo VIII do Edital 14/2020 e
também especificados no quadro a seguir:
Título

Comprovantes

Valor
Valor
Unitário Máximo

Diploma, Certificado ou Declaração de conclusão de curso
4,0
4,0
de pós-graduação em nível de Doutorado, em qualquer área
pontos
pontos
médica, devidamente reconhecido pelo órgão competente.
Diploma, Certificado ou Declaração de conclusão de curso
3,0
3,0
Mestrado
de pós-graduação em nível de Mestrado, em qualquer área
pontos
pontos
médica, devidamente reconhecido pelo órgão competente.
Diploma, Certificado ou Declaração de conclusão de curso
Especialização/
de pós-graduação em nível de especialização - lato sensu/
Título de
Residência/Aprimoramento, com carga horária mínima de
3,0
Especialista/
1,0 ponto
360 horas/aula ou Título de Especialista em qualquer área
pontos
Residência/
médica (exceto o exigido no pré-requisito), devidamente
Aprimoramento
reconhecido pelo órgão competente.
55. Não serão avaliados Títulos não especificados no quadro acima.
56. As Declarações, Certificados e/ou Diplomas obtidos no exterior deverão ser convalidados por
universidades oficiais do Brasil, que mantenham cursos congêneres, credenciados nos órgãos competentes.
57. Sem prejuízo das sanções penais e civis cabíveis, o candidato poderá ser excluído do Concurso Público,
se verificada a falsidade de Declaração ou Ilegalidade na obtenção dos Títulos apresentados.
58. A Comissão Examinadora reserva o direito de requisitar outras informações pertinentes aos títulos e ou
documentos apresentados.
59. Somente caberá recurso contra 1ª (primeira) publicação da convocação para a realização da prova
objetiva e entrega de títulos (30/01/2021), devidamente justificado e comprovado, dentro do prazo de 05
(cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1º (primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário
Oficial do Município disponível no site: www.bauru.sp.gov.br/diariooficial
Doutorado

INSCRIÇÃO
0034800004
0034800002
0034800001
0034800005
0034800008
0034800003
0034800007

28/02/2021 (DOMINGO) às 09h
SALA 1
NOME
ANA LUCIA CASTELA
CAROLINA BENETTI E SILVA
FLAVIA GIMENES
JÉSSYCA FERNANDA DE LIMA FARTO
JÚLIA RAFFA SILVEIRA
MARIANA NOGUEIRA DIVINO
YURI ANDREWS DE OLIVEIRA
Bauru, 30 de janeiro de 2021.
A Comissão
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ESTAGIÁRIOS

CONVOCAÇÃO
CONVOCAÇÃO: A Diretora de Departamento de Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais,
resolve convocar para prover a função de ESTAGIÁRIO na área de JORNALISMO, na Prefeitura
Municipal de Bauru, o(a) Sr(a) AMANDA FERREIRA MEDEIROS, portador(a) do RG 39.702.596-8,
classificado(a) em 17º, no Processo Seletivo para credenciamento de estagiário na área de JORNALISMO,
edital nº 03/2019. Este(a) deve comparecer ao CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA
– CIEE, localizado na Rua Virgílio Malta, nº 10-5, Centro, Bauru/SP, CEP: 17015-220, num prazo
não superior a 10 dias, a contar desta publicação. O não comparecimento no local e prazo estipulados
acarretará a sua desistência.
Obs: Esta contratação trata-se de reposição.
ESCOLA DE GOVERNO
CURSO EAD - “Arbovírus: um problema do passado e que seguirá para o futuro”
Ementa: Apresentar as arboviroses mais importantes no cenário epidemiológico brasileiro (Dengue, Zika
e Chikungunya), tratando de aspectos gerais e epidemiológicas, bem como, formas de prevenção e controle
das mesmas. Apontar outras arboviroses importantes detectadas no Brasil e no Mundo.
Informativo: Esta palestra será realizada na modalidade a distancia, via internet (EAD), utilizando a
plataforma MOODLE. Os horários especificados no campo data(s) constam apenas para administração
do Sistema EGP, considerando ser um curso Ead você fará o seu horário.
ATENÇÃO!
1 - Efetivar sua inscrição no(s) curso(s) e palestra(s) no sistema da EGP pelo link: https://sites.bauru.
sp.gov.br/escoladegoverno/
2 - Se você for servidor(a) com acesso no http://intranet2.bauru.sp.gov.br/ deverá acessar o link:
https://egpm.bauru.sp.gov.br/, clicar em “Acessar” (localizado no canto direito superior da tela),
após no campo “identificação de usário” informar seu login de acesso do intranet e no campo
“Senha” inserir a que você utiliza para acessar o intranet.
Neste primeiro acesso, você não conseguirá acessar nenhum curso, pois será apenas para fins de
registro de usuário, ou seja, cadastro na plataforma Moodle.
3. Caso você não tenha acesso ao http://intranet2.bauru.sp.gov.br/, sugerimos que veja com sua
chefia imediata se é possível solicitar esse acesso junto a equipe de TI, mas em caso negativo será
indispensável que você tenha um e-mail válido (preferencialmente que não seja hotmail), que
deverá ser informado à EGP pelo e-mail: escoladegoverno@bauru.sp.gov.br, no máximo em até 48
horas após a inscrição no sistema da EGP, para que seja feito seu cadastro na plataforma moodle
internamente.
Após a efetivação do cadastro pela Equipe da EGP (feito internamente), você receberá no seu e-mail,
o usuário e senha para acessar a plataforma moodle.
A(S) PALESTRA(S) E CURSO(S) QUE FOR(EM) REALIZADO(S) FORA DO HORÁRIO
DE TRABALHO, NÃO NECESSITA(M) DE AUTORIZAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA,
ENTRETANTO VOCÊ DEVERÁ COMUNICAR ESSA SITUAÇÃO PARA A EGP, ENVIANDO
UM E-MAIL PARA ESCOLADEGOVERNO@BAURU.SP.GOV.BR
As inscrições estarão abertas a todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru.
Inscrições: das 08h do dia 11/02/2021 às 17h do dia 05/03/2021
Data e horário: 15/03 às 23h59 até 15/04 às 23h59
Carga horária: 08h
Vagas: 100
Local: modalidade a distancia via internet (EAD), utilizando a plataforma MOODLE. O curso ficará
disponível por 30 dias a contar da data de seu início.
OBS: OS SERVIDORES QUE NÃO SE INSCREVEREM ATRAVÉS DO SITE NÃO TERÃO
DIREITO A CERTIFICADO.
Palestrantes:
Sergio Pereira
Biomédico - Doutor em Biologia Celular e Estrutural - Professor do Departamento de Ciências Biológicas
- Faculdade de Ciências - Unesp - Bauru (Coordenador do Grupo 5 - PET/Saúde Interprofissionalidade Unesp)
Gabrielle Pires de Morais Monari
Graduanda em Ciências Biológicas na modalidade bacharelado e graduada na modalidade licenciatura,
participa do Grupo 5 do projeto PET-Saúde Interprofissionalidade como bolsista.
Paulo Cezar Candido
Graduando em Ciências Biológicas na modalidade Licenciatura pela Faculdade de Ciências da UNESP/
Bauru, membro do Centro Voluntariado Universitário (CVU) de Bauru e participante do Programa de
Educação Interprofissional em Saúde (PET) como aluno bolsista.
Murilo José Vendramini Cuoghi
Médico Veterinário, especialista em Vigilância em Saúde, atua como Médico Veterinário - especialista em
saúde - na Seção de Controle de Zoonoses da Prefeitura Municipal de Bauru, Preceptor do Grupo 5 - PET/
Saúde Interprofissionalidade - Unesp.
CURSO EAD - Biossegurança: o cuidado necessário para os tempos atuais
Ementa: Apresentar normas e boas práticas de biossegurança no ambiente de trabalho para a prevenção
de riscos. Sensibilizar sobre o uso adequado de Equipamentos de Proteção Individual e Equipamentos de
Proteção Coletivas, principalmente neste momento de pandemia de Covid-19.
Informativo: Esta palestra será realizada na modalidade a distancia, via internet (EAD), utilizando a
plataforma MOODLE. Os horários especificados no campo data(s) constam apenas para administração
do Sistema EGP, considerando ser um curso Ead você fará o seu horário.
ATENÇÃO!
1 - Efetivar sua inscrição no(s) curso(s) e palestra(s) no sistema da EGP pelo link: https://sites.bauru.
sp.gov.br/escoladegoverno/
2 - Se você for servidor(a) com acesso no http://intranet2.bauru.sp.gov.br/ deverá acessar o link:
https://egpm.bauru.sp.gov.br/, clicar em “Acessar” (localizado no canto direito superior da tela),
após no campo “identificação de usário” informar seu login de acesso do intranet e no campo
“Senha” inserir a que você utiliza para acessar o intranet.
Neste primeiro acesso, você não conseguirá acessar nenhum curso, pois será apenas para fins de
registro de usuário, ou seja, cadastro na plataforma Moodle.
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3. Caso você não tenha acesso ao http://intranet2.bauru.sp.gov.br/, sugerimos que veja com sua
chefia imediata se é possível solicitar esse acesso junto a equipe de TI, mas em caso negativo será
indispensável que você tenha um e-mail válido (preferencialmente que não seja hotmail), que
deverá ser informado à EGP pelo e-mail: escoladegoverno@bauru.sp.gov.br, no máximo em até 48
horas após a inscrição no sistema da EGP, para que seja feito seu cadastro na plataforma moodle
internamente.
Após a efetivação do cadastro pela Equipe da EGP (feito internamente), você receberá no seu e-mail,
o usuário e senha para acessar a plataforma moodle.
A(s) palestra(s) e curso(s) que for(em) realizado(s) fora do horário de trabalho, não necessita(m)
de autorização da chefia imediata, entretanto você deverá comunicar essa situação para a EGP,
enviando um e-mail para escoladegoverno@bauru.sp.gov.br
As inscrições estarão abertas a todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão
aproveitar o certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional os servidores lotados
nos cargos enquadrados na lei 5975/10.
Inscrições: das 08h do dia 11/02/2021 às 17h do dia 05/03/2021
Data e horário: 15/03 às 07h até 15/04 às 23h59
Carga horária: 08h
Vagas: 100
Local: modalidade a distancia via internet (EAD), utilizando a plataforma MOODLE. O curso ficará
disponível por 30 dias a contar da data de seu início.
OBS: OS SERVIDORES QUE NÃO SE INSCREVEREM ATRAVÉS DO SITE NÃO TERÃO
DIREITO A CERTIFICADO.
Palestrantes:
Sergio Pereira
Biomédico - Doutor em Biologia Celular e Estrutural - Professor do Departamento de Ciências Biológicas
- Faculdade de Ciências - Unesp - Bauru (Coordenador do Grupo 5 - PET/Saúde Interprofissionalidade Unesp)
Gabriela Freitas Alpha Corsi
Graduanda em Ciências Biológicas modalidade licenciatura na Unesp/Bauru, estagiária do Zoológico
Municipal de Bauru e Participa do Programa de Educação Interprofissional em Saúde - PET, grupo 5, como
bolsista pesquisadora.
Paulo Cezar Candido
Graduando em Ciências Biológicas na modalidade Licenciatura pela Faculdade de Ciências da UNESP/
Bauru, membro do Centro Voluntariado Universitário (CVU) de Bauru e participante do Programa de
Educação Interprofissional em Saúde (PET) como aluno bolsista.
Marianna Sanz Melis
Atualmente é aluna do curso de graduação em Ciências Biológicas nas modalidades bacharelado e
licenciatura da Faculdade de Ciências da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho - UNESP.
Participa do Programa de Educação Interprofissional em Saúde - PET como bolsista pesquisadora.
Nathalia Maria Salvadeo Fernandes Parizoto
Bióloga, especialista em gestão ambiental, mestre em geoprocessamento, servidora pública encarregada da
Seção de serviços e interesse à saúde. Preceptora do Grupo 5 - PET/Saúde Interprofissionalidade - Unesp.
CURSO EAD - Imunidade e Vacinas em tempos de COVID 19
Ementa: Apresentar o Programa Nacional de Imunizações e as suas ações. Caracterizar e classificar as
vacinas de acordo com a sua composição. Sensibilizar sobre a importância das vacinas, principalmente para
controle de doenças emergentes, bem como, para conter epidemias.
Informativo: Esta palestra será realizada na modalidade a distancia, via internet (EAD), utilizando a
plataforma MOODLE. Os horários especificados no campo data(s) constam apenas para administração
do Sistema EGP, considerando ser um curso Ead você fará o seu horário.
ATENÇÃO!
1 - Efetivar sua inscrição no(s) curso(s) e palestra(s) no sistema da EGP pelo link: https://sites.bauru.
sp.gov.br/escoladegoverno/
2 - Se você for servidor(a) com acesso no http://intranet2.bauru.sp.gov.br/ deverá acessar o link:
https://egpm.bauru.sp.gov.br/, clicar em “Acessar” (localizado no canto direito superior da tela),
após no campo “identificação de usário” informar seu login de acesso do intranet e no campo
“Senha” inserir a que você utiliza para acessar o intranet.
Neste primeiro acesso, você não conseguirá acessar nenhum curso, pois será apenas para fins de
registro de usuário, ou seja, cadastro na plataforma Moodle.
3. Caso você não tenha acesso ao http://intranet2.bauru.sp.gov.br/, sugerimos que veja com sua
chefia imediata se é possível solicitar esse acesso junto a equipe de TI, mas em caso negativo será
indispensável que você tenha um e-mail válido (preferencialmente que não seja hotmail), que
deverá ser informado à EGP pelo e-mail: escoladegoverno@bauru.sp.gov.br, no máximo em até 48
horas após a inscrição no sistema da EGP, para que seja feito seu cadastro na plataforma moodle
internamente.
Após a efetivação do cadastro pela Equipe da EGP (feito internamente), você receberá no seu e-mail,
o usuário e senha para acessar a plataforma moodle.
A(S) PALESTRA(S) E CURSO(S) QUE FOR(EM) REALIZADO(S) FORA DO HORÁRIO
DE TRABALHO, NÃO NECESSITA(M) DE AUTORIZAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA,
ENTRETANTO VOCÊ DEVERÁ COMUNICAR ESSA SITUAÇÃO PARA A EGP, ENVIANDO
UM E-MAIL PARA ESCOLADEGOVERNO@BAURU.SP.GOV.BR
AS INSCRIÇÕES ESTARÃO ABERTAS A TODOS OS SERVIDORES DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE BAURU E PODERÃO APROVEITAR O CERTIFICADO PARA FINS DE
PROGRESSÃO POR QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL OS SERVIDORES LOTADOS NO
CARGO DE MÉDICO DO TRABALHO ENQUADRADO NA LEI 5975/10.
Inscrições: das 08h do dia 11/02/2021 às 17h do dia 05/03/2021
Data e horário: 15/03 às 23h59 até 15/04 às 23h59
Carga horária: 08h
Vagas: 100
Local: modalidade a distancia via internet (EAD), utilizando a plataforma MOODLE. O curso ficará
disponível por 30 dias a contar da data de seu início.
OBS: OS SERVIDORES QUE NÃO SE INSCREVEREM ATRAVÉS DO SITE NÃO TERÃO
DIREITO A CERTIFICADO.
Palestrantes:
Sergio Pereira
Biomédico - Doutor em Biologia Celular e Estrutural - Professor do Departamento de Ciências Biológicas
- Faculdade de Ciências - Unesp - Bauru (Coordenador do Grupo 5 - PET/Saúde Interprofissionalidade Unesp)
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Gabriela Freitas Alpha Corsi
Graduanda em Ciências Biológicas modalidade licenciatura na Unesp/Bauru, estagiária do Zoológico
Municipal de Bauru e Participa do Programa de Educação Interprofissional em Saúde - PET, grupo 5, como
bolsista pesquisadora.
Gabrielle Pires de Morais Monari
Graduanda em Ciências Biológicas na modalidade bacharelado e graduada na modalidade licenciatura,
participa do Grupo 5 do projeto PET-Saúde Interprofissionalidade como bolsista.
Marianna Sanz Melis
Atualmente é aluna do curso de graduação em Ciências Biológicas nas modalidades bacharelado e
licenciatura da Faculdade de Ciências da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho - UNESP.
Participa do Programa de Educação Interprofissional em Saúde - PET como bolsista pesquisadora.
PALESTRA EAD - Saúde mental e física: pequenas mudanças nos hábitos em atividades físicas.
Ementa: A palestra tem como objetivos: sensibilizar a importância da saúde mental constantemente,
juntamente capacitar os participantes com orientações e exemplificações de estratégias de cuidado, que são
mudanças sobre pequenos hábitos diários que contribuem para a manutenção e melhoria da saúde a médio
e longo prazo.
Informativo: Esta palestra será realizada na modalidade a distancia, via internet (EAD), utilizando a
plataforma MOODLE. Os horários especificados no campo data(s) constam apenas para administração
do Sistema EGP, considerando ser um curso Ead você fará o seu horário.
ATENÇÃO!
1 - Efetivar sua inscrição no(s) curso(s) e palestra(s) no sistema da EGP pelo link: https://sites.bauru.
sp.gov.br/escoladegoverno/
2 - Se você for servidor(a) com acesso no http://intranet2.bauru.sp.gov.br/ deverá acessar o link:
https://egpm.bauru.sp.gov.br/, clicar em “Acessar” (localizado no canto direito superior da tela),
após no campo “identificação de usário” informar seu login de acesso do intranet e no campo
“Senha” inserir a que você utiliza para acessar o intranet.
Neste primeiro acesso, você não conseguirá acessar nenhum curso, pois será apenas para fins de
registro de usuário, ou seja, cadastro na plataforma Moodle.
3. Caso você não tenha acesso ao http://intranet2.bauru.sp.gov.br/, sugerimos que veja com sua
chefia imediata se é possível solicitar esse acesso junto a equipe de TI, mas em caso negativo será
indispensável que você tenha um e-mail válido (preferencialmente que não seja hotmail), que
deverá ser informado à EGP pelo e-mail: escoladegoverno@bauru.sp.gov.br, no máximo em até 48
horas após a inscrição no sistema da EGP, para que seja feito seu cadastro na plataforma moodle
internamente.
Após a efetivação do cadastro pela Equipe da EGP (feito internamente), você receberá no seu e-mail,
o usuário e senha para acessar a plataforma moodle.
A(S) PALESTRA(S) E CURSO(S) QUE FOR(EM) REALIZADO(S) FORA DO HORÁRIO
DE TRABALHO, NÃO NECESSITA(M) DE AUTORIZAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA,
ENTRETANTO VOCÊ DEVERÁ COMUNICAR ESSA SITUAÇÃO PARA A EGP, ENVIANDO
UM E-MAIL PARA ESCOLADEGOVERNO@BAURU.SP.GOV.BR
AS INSCRIÇÕES ESTARÃO ABERTAS A TODOS OS SERVIDORES DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE BAURU E PODERÃO APROVEITAR O CERTIFICADO PARA FINS DE
PROGRESSÃO POR QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL OS SERVIDORES LOTADOS NOS
CARGOS ENQUADRADOS NA LEI 5975/10.
Inscrições: das 08h do dia 11/02/2021 às 17h do dia 05/03/2021
Data e horário: 15/03 às 07h até 15/04 às 23h59
Carga horária: 02h
Vagas: 100
Local: modalidade a distancia via internet (EAD), utilizando a plataforma MOODLE. O curso ficará
disponível por 30 dias a contar da data de seu início.
OBS: OS SERVIDORES QUE NÃO SE INSCREVEREM ATRAVÉS DO SITE NÃO TERÃO
DIREITO A CERTIFICADO.
Palestrantes:
Amanda Viana Ribeiro
Graduando em Psicologia pela UNESP/Bauru. Estagiária em Clínica de Orientação Psicanalítica:
Psicoterapia e Psicanálise de Crianças e Saúde Mental, Grupos e Instituições. Participa do Programa de
Educação Interprofissional em Saúde - PET, grupo 5, como bolsista pesquisadora.
Lucas Bueno Gimenez
Graduando em bacharel em Educação Física pela UNESP/Bauru. Integrante do LEDOC (Laboratório de
Pesquisa em Exercício Físico e Doenças Crônicas) e bolsista no Programa de Educação Interprofissional
em Saúde - PET, grupo 5.
Nathalia Maria Salvadeo Fernandes Parizoto
Bióloga, especialista em gestão ambiental, mestre em geoprocessamento, servidora pública encarregada da
Seção de serviços e interesse à saúde. Preceptora do Grupo 5 - PET/Saúde Interprofissionalidade - Unesp.

Secretaria de Cultura

Tatiana Pereira do Santos
Secretária

ATO DECISÓRIO
A Secretaria Municipal de Cultura com base na Lei 5795 de 22 de outubro de 2009, art. 7º, expede o Ato
Decisório, em nome do interessado abaixo:
José Damião dos Santos, matricula 27492, cargo de ESPECIALISTA ESPORTIVO, CULTURAL E
SOCIAL – AGENTE CULTURAL da Prefeitura Municipal de Bauru com o cargo de Professor Educação
Básica II, junto a Secretaria de Estado da Educação,
Diretoria de Ensino Região de Bauru, EE Prof. Ayrton Busch, na cidade de Bauru - SP. Ato Decisório nº
001/2021. Acumulação legal.
Bauru, 23 de fevereiro de 2021.
TATIANA PEREIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA

QUINTA, 25 DE FEVEREIRO DE 2.021

Secretaria da Educação

Maria do Carmo Monteiro Kobayashi
Secretária

PORTARIA DE PARALISAÇÃO TEMPORÁRIA
Nº 033/2021 – SME/CME
A Secretaria da Educação do município de Bauru – SME Estado de São Paulo e o Conselho Municipal de
Educação – CME, órgãos municipais do Sistema Municipal de Ensino, no uso de suas atribuições previstas
no art. 3º, inciso V da Lei Municipal nº 6.270, de 29 de outubro de 2012 (dispõe sobre a organização do
Sistema Municipal de Ensino de Bauru e dá outras providências), paralisa os efeitos da PORTARIA Nº
42/2016 a partir do inicio do ano letivo 2021, que autorizou o funcionamento da Escola de Educação
Infantil FLOR DE LOTUS LTDA - ME, CNPJ 23.400.175/0001-91, CÓDIGO CIE 4231 localizada na
cidade de Bauru à Rua Dr. Olimpio de Macedo 7-30 Vl. Universitária, CEP: 17.012-533.
Bauru, 22 de fevereiro de 2021.
MARIA DO CARMO MONTEIRO KOBAYSHI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
PORTARIA 034/2021 – SE
A Secretária Municipal da Educação, Maria do Carmo Monteiro Kobayashi, no uso das suas atribuições
legais, em especial aquelas que lhe são conferidas pelo Decreto 6.618 de 27/05/93, resolve:
Com base no Decreto 10.088 de 20 de Setembro de 2005, autorizar os serviços citados abaixo, a conduzir
viaturas no período de 06 meses, a partir da data de sua publicação, na eventualidade da falta de servidores
ocupantes do cargo de Motorista:
-Allan da Silva Giacomini – Mat. 34.869
- Amauri Gasque – Mat. 28.315
- Andrea Grizi Pimentel Valêncio – Mat. 30.701
- Andrea Fioruci Caricati - Mat. 29.748
- Andressa Forato Gallego Abranches - Mat. 30.640
- Benedito Capras – Mat. 24.205
- Claudio Marcio Sakata Chiodo – Mat. 28.442
- Cleber Azevedo Giatti – Mat. 29.402
- Clóvis Aparecido Cavenaghi Pereira – Mat. 35.423
- Clovis Augusto Alves De Morais – Mat. 34.435
- Davison de Lima Gimenes – Mat. 33.652
- Denise Aparecida Jacinto Mercado - Mat. 24637
- Erika Luciana Jacob Navarro - Mat. 24646
- Fabio Schwarz Soares Dos Santos – Mat. 29.529
- Fernando Borges Camargo – Mat. 34.252
- Francine Brandão Dolo – Mat. 30.618
- Francisco Carlos Santiago – Mat. 17.156
- Franly Regina Craveiro – Mat. 26.028
- Ivan Henrique De Oliveira – Mat. 34.659
- José Vitor Fernandes Bertizoli – Mat. 28.717
- Joseilton Ferreira Dos Santos – Mat. 16.921
- Julia Maria Rodrigues Homelis Floriano – Mat. 33.088
- Kelli Cristina do Prado Corrêa – Mat. 27862
- Lidiane Satie Tanaka – Mat. 34.144
- Manaíra Gonçalves Bien – Mat. 32.957
- Mirian Regina Brage Misquiatti – Mat. 20.916
- Simone Aparecida Ferreira L. Faria –Mat. 33.055
- Sirlei Sebastiana Polidoro Campos – Mat. 14.535
- Valter De Souza – Mat. 34.778
- Valdecir Aparecido De Arruda – Mat. 15.306
- Wilton Regis da Silva Santos – Mat. 33.493
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Bauru, 25/02/2021
MARIA DO CARMO MONTEIRO KOBAYASHI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Diretora da EMEII “Francisco Gabriele Neto” convoca os associados da Associação de Pais e Mestre
- APM a participarem da Assembleia Geral, para programação dos gastos das verbas da APM/PDDE
referentes ao ano de 2021. A primeira chamada será no dia 11/03/2021, quinta-feira às 14:00h. Não
havendo a presença de mais da metade dos associados, convocamos em segunda chamada, às 14h 30 min.
Pauta:
1 - Informações gerais.
2 - Programação de gastos das verbas referentes ao ano de 2021.

EXTRATOS
CONTRATO Nº 10.050/20 - PROCESSO Nº 63.318/20 - CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU
- CONTRATADA: COMERCIAL THIALLI LTDA EPP – OBJETO: A CONTRATADA obriga-se nos
termos de sua proposta devidamente anexada ao Processo Administrativo nº 63.318/20 a FORNECER
AO CONTRATANTE: CONFECÇÕES DE UNIFORME PARA MANIPULADOR DE ALIMENTOS:
CALÇA UNISSEX, conforme especificação constante no Anexo I do Edital nº 327/20 - PRAZO: 12 meses
– VALOR TOTAL: R$ 51.993,70 – PROPONENTES: 34 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 273/20 –– ASSINATURA: 29/10/20.
CONTRATO Nº 10.137/20 - PROCESSO Nº 34.343/18 – E-Proc. n° 143.597/20 - CONTRATANTE:
MUNICÍPIO DE BAURU - CONTRATADA: SEATTLE TECNOLOGIA E COMÉRCIO DE
PRODUTOS ELETROELETRÔNICOS EIRELI EPP – OBJETO: A CONTRATADA obriga-se,
nos termos de sua proposta devidamente anexada ao Processo Administrativo nº 34.343/18, a fornecer
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ao CONTRATANTE, os seguintes Eletrodomésticos: AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) UNIDADES DE
REFRIGERADOR DOMÉSTICO DUPLEX FROST FREE, melhor descritos no Anexo I do Edital, por
meio do sistema de Registro de Preços e contrato. - PRAZO: 12 meses – VALOR TOTAL: R$ 42.226,40
– PROPONENTES: 22 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 336/19 –– ASSINATURA:
29/12/20.
CONTRATO Nº 10.152/21 - PROCESSO Nº 81.738/18 - CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU
- CONTRATADA: ALPHA 6 VEICULOS ESPECIAIS LTDA – OBJETO: A CONTRATADA obriga-se
nos termos de sua proposta devidamente anexada ao Processo Administrativo nº 81.738/18, AQUISIÇÃO
DE 02 (DUAS) UN. DE VEICULOS AUTOMOTOR TIPO VAN PASSAGEIRO SENDO UM COM
ACESSIBILIDADE, DEVIDAMENTE ESPECIFICADO NO ANEXO I DO EDITAL, ATRAVÉS DE
CONTRATO COM ENTREGA ÚNICA. - PRAZO: 12 meses – VALOR TOTAL: R$ 424.699,00 –
PROPONENTES: 05 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 341/20 –– ASSINATURA:
04/02/21, conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93.

RESOLVE:
Art. 1º. Alterar a composição dada pela Portaria nº 028/2017 dos membros da Mesa Setorial de Negociação
da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer e indicar representantes dos servidores públicos municipais
da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer - SEMEL para a Mesa Central de Negociação, nos termos
previstos no Decreto nº 13.355/2017, parágrafo 1º.
§ 1º. Integram a Mesa Setorial de Negociação da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer - SEMEL
os seguintes servidores: Ademar Fernandes de Campos Júnior, Alex Garcia, José Claudio Zuwicker
Yamamuro, Marcos Soares e Maria Dalva Freire.
§ 2º. Integra a Mesa Central de Negociação, pela bancada dos Servidores Públicos Municipais, o servidor
José Claudio Zuwicker Yamamuro, e nos impedimentos deste, o servidor Alex Garcia.
Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação.
Registra-se e cumpra-se.
Bauru, 24 de fevereiro de 2021.
FLAVIO ISMAEL DA SILVA OLIVEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

CONTRATO Nº 10.154/21 - PROCESSO Nº 81.738/18 - CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU
- CONTRATADA: NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA – OBJETO: A CONTRATADA
obriga-se nos termos de sua proposta devidamente anexada ao Processo Administrativo nº 81.738/18,
AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) UN. VEÍCULOS AUTOMOTOR CATEGORIA M3 DO TIPO MICROÔNIBUS SENDO QUE UM COM ACESSIBILIDADE, DEVIDAMENTE ESPECIFICADO NO ANEXO
I DO EDITAL, ATRAVÉS DE CONTRATO COM ENTREGA ÚNICA. - PRAZO: 12 meses – VALOR
TOTAL: R$ 928.000,00 – PROPONENTES: 05 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº
341/20 –– ASSINATURA: 04/02/21, conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93.
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 9.735/20 - PROCESSO Nº 160.791/19 CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU – CONTRATADA: GOD SERVICE SERVIÇOS E
TRANSPORTES LTDA-ME - OBJETO: 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 contrato será de 24 (vinte e quatro) meses, a contar de sua assinatura, podendo
ser prorrogado caso haja interesse das partes, nos termos do artigo 57, §1 º da Lei Federal nº 8.666, de 21 de
junho de 1993.” 2. Considerando a prorrogação contratual discriminada na Cláusula Primeira do presente
Aditivo será acrescido ao valor original do contrato R$ 59.520,00 (cinquenta e nove mil, quinhentos e vinte
reais), passando de R$ 59.520,00 (cinquenta e nove mil, quinhentos e vinte reais), para R$ 119.040,00
(cento e dezenove mil e quarenta reais), o valor total do contrato, razão pela qual o item 3.1 da Cláusula
Terceira passa a ter a seguinte redação: “3.1. O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pela aquisição
dos objetos descritos na Cláusula Primeira a importância mensal de R$ 4.960,00 (quatro mil, novecentos
e sessenta reais) perfazendo o total anual de R$ 119.040,00 (cento e dezenove mil e quarenta reais), que
será suportada pela Dotação Orçamentária do Município de Bauru, da Secretaria Municipal da Educação.”
- ASSINATURA: 04/02/21, conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93.

Secretaria de Esportes e Lazer

Flávio Ismael da Silva Oliveira
Secretário

ATOS DECISÓRIOS 2021
A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, com base na Lei 5.795 de 22 de outubro
de 2009, art. 7º, expede os Atos Decisórios em nome dos interessados abaixo, referente a acumulação
remunerada de cargos públicos no exercício de 2021:
ANTONIO CARLOS GALVÃO DE ARRUDA, RG 17.236.024-9, Especialista Esportivo, Cultural,
Social – Técnico Esportivo da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, Bauru/SP, com o cargo de
Professor de Educação Básica II da Escola Estadual “Dr. Luiz Zuiani”, Secretaria de Estado da Educação,
Bauru/SP.
Ato Decisório nº 001/2021 - Acumulação Legal

Secretaria de
Economia e Finanças

Everton de Araujo Basílio
Secretário

DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA
DIVISÃO DE AUDITORIA FISCAL DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS
PROCESSOS DEFERIDOS
135.914/2020 Marcos Paulo da Silva; 8.292/2021 Roberto Luis Monteiro; 20.936/2021 Maria Oneide
Pereira; 12.368/2020 Jelsonita Barreto Silva.
PROCESSOS INDEFERIDOS
27.106/2021 João Aliscinio dos Santos; 23.169/2021 Ana Maria Coutinho Dias; 3.709/2021 Elisa Aparecida
Peixoto; 164.953/2019 Marcelo Vicente Catanzaro; 56.896/2020 Marcelo Ventrilho; 97.434/2020 Valdir
de Castro Segura; 98.154/2020 Gustavo Antônio Petrilho Padovez; 48.962/2020 José Cano Biazi;
85.208/2020 Cintia Soares dos Santos Maffei; 92.622/2020 Ronan Marcel Jorge Matsuno; 98.198/2020
Benedito Lauro Tanganelli Carlos.
PROCESSOS DEFERIDOS PARCIALMENTE
5.321/2019 Vila Vicentina Abrigo para Velhos.
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
DIRETORA: ANA GRAZIELA DE DEUS
PROCESSO
29894/2013
3205/2009
3205/2009
3205/2009
3205/2009

IGOR MALINOSQUI RINALDI, RG 40.172.060-3, Coordenador de Modalidade Esportiva-Handebol
da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, Bauru/SP, com o cargo de Professor de Educação Básica II
– Educação Física da Escola Estadual “E. E. Professora Carolina Lopes de Almeida”, Secretaria de Estado
da Educação, Bauru/SP.
Ato Decisório nº 002/2021 - Acumulação Legal

3205/2009

MARIA CRISTINA HERCULIANI, RG 18.035.592, Especialista Esportivo, Cultural, Social – Técnico
Esportivo da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, Bauru/SP, com o cargo de Professor de Educação
Básica II da Escola Estadual “Prof. Antonio Xavier de Mendonça”, Secretaria de Estado da Educação,
Bauru/SP.
Ato Decisório nº 003/2021 - Acumulação Legal

3205/2009

MILTON BERTONHA, RG 10.347.381-6, Especialista Esportivo, Cultural, Social – Técnico Esportivo
da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, Bauru/SP, com o cargo de Professor de Educação Básica
– Fundamental Educação Física da E.M.E.F. “Lourdes de Oliveira Colnaghi”, Secretaria Municipal de
Educação - Prefeitura Municipal de Bauru/SP
Ato Decisório nº 004/2021 - Acumulação Legal
OSVALDO ALTAFIM JUNIOR, RG 11.226.119-X, Especialista Esportivo, Cultural, Social – Técnico
Esportivo da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, Bauru/SP, com o cargo de Professor de Educação
Básica II da Escola Estadual “Dr. Luiz Zuiani”, Secretaria de Estado da Educação, Bauru/SP.
Ato Decisório nº 005/2021 - Acumulação Legal
PORTARIA Nº 008/2021
FLAVIO ISMAEL DA SILVA OLIVEIRA, Secretário Municipal de Esportes e Lazer - SEMEL, no uso
de suas atribuições legais e em atendimento ao Art. 4º, parágrafos 2º e 3º, do Decreto Municipal nº 13.355,
de 13 de março de 2017, que regulamenta o Sistema de Negociação Permanente – SINP, composto por
representantes da Administração Municipal, Servidores Públicos Municipais e do Sindicato dos Servidores
Públicos Municipal de Bauru – Sinserm,
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3205/2009
3205/2009

3205/2009
3205/2009
163510/2019
26875/2014
11951/2019
7193/2017
7193/2017
7193/2017
7193/2017
7193/2017
24519/2018

FORNECEDOR
ASSOCIAÇÃO DOS REGISTRADORES DO
ESTADO DE SÃO PAULO
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE
ENGTECH CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
DE ENGENHARIA EIRELI
HIDROAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
EIRELI ME
IMPRENSA NACIONAL
NETSITE TECNOLOGIA LTDA
NETSITE TECNOLOGIA LTDA
NETSITE TECNOLOGIA LTDA
NETSITE TECNOLOGIA LTDA
NETSITE TECNOLOGIA LTDA
SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS
EIRELI

DOCUMENTO

VALOR

17127589

R$

879,68

2367706

R$

46,80

2361715

R$

93,60

2367814

R$

93,60

2361775

R$

46,80

2361945

R$

234,00

2367069

R$

187,20

2362337

R$

46,80

2373914

R$

93,60

2374212

R$

327,60

2373032

R$

42,12

161

R$

49.276,45

186

R$

123.732,23

899882
6588
6867
7001
7130
7257

R$
R$
R$
R$
R$
R$

297,36
54.987,00
54.987,00
54.987,00
54.987,00
54.987,00

43193

R$

24.628,28

EVERTON DE ARAUJO BASÍLIO
SECRETARIO DE ECONOMIA E FINANÇAS
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Secretaria do Meio Ambiente

Dorival José Coral
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, acesse: https://www2.bauru.sp.gov.br/sist_documentos/cadastrar.aspx?a=224
e preencha o formulário conforme indicado. Caso não tenha acesso à internet, 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.
*O canteiro inadequado, assim como a inexistência de área mínima permeável na base do tronco, danifica
a árvore e pode causar a interrupção no transporte da seiva e permitir a infecção por fungos e bactérias,
devido a lesões no lenho (inciso I e art. 30 da Lei 4368). Passível de multa conforme art. 42, inciso II da
Lei 4368/99.
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), Pausanto (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).

QUINTA, 25 DE FEVEREIRO DE 2.021

PORTARIA Nº 19/2021
DORIVAL JOSÉ CORAL, 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.
Claudinei Aparecido Rodrigues – 34.024
Cesar Augusto Gaburi – 34.069
Lucas Fernando Posca – 34.448
Sidnei Rocetti Junior – matrícula 33.343
Lourdes de Cassia Penteado – matrícula 29.444
Rafael de Souza Cosmo – matrícula 30.110
Bauru, 23 de fevereiro de 2021.
DORIVAL JOSÉ CORAL
Secretário Municipal do Meio Ambiente
SOLICITAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE ÁRVORE
PROCESSO

153071/2021

DECISÃO

DEFERIDO

INTERESSADO (A)

LUIZ DOMINGUES CRUZ

ENDEREÇO

RUA JOSÉ DA SILVA, Nº 1-47, PMB: 3/1624/061 DARCY CEZAR
IMPROTA, MULTIRÃO

ESPÉCIE
DEFERIDA

Outras espécies - Canelinha, localizada à esquerda do Imóvel
Substituição e replantio de uma espécie de médio porte a ser executado pelo
requerente.

PROCESSO
DECISÃO
INTERESSADO (A)
ENDEREÇO
ESPÉCIE
DEFERIDA

9945/2021
DEFERIDO
ROBERTO SILVA NAVARRO FILHO
RUA ABRAHAO RAHAL, Nº 14-49, PMB: 2/0412/007 VILA CID.
UNIVERSITARIA
Outras espécies – Falso Chorão, localizada à esquerda do Imóvel
Substituição e replantio de uma espécie de pequeno porte a ser executado
pelo requerente.

PROCESSO
DECISÃO
INTERESSADO (A)
ENDEREÇO
ESPÉCIE
DEFERIDA

26695/2021
DEFERIDO
PEDRO COMEGNO DUQUE
RUA ANTONIO CINTRA JUNIOR, Nº 5-27, PMB: 3/1040/004 JARDIM
CRUZEIRO DO SUL
Sibipiruna (caesalpinia pluviosa), localizada à esquerda do Imóvel
Substituição e replantio de uma espécie de pequeno porte a ser executado
pelo requerente.

PROCESSO
DECISÃO
INTERESSADO (A)
ENDEREÇO
ESPÉCIE
DEFERIDA

472/2021
DEFERIDO
JUSSARA HERNANDES FIGUEIREDO BURIHAM
RUA ANTONIO ALVES, Nº 35-25, PMB: 2/0316/002 VILA AEROPORTO
Amora (morus nigra), localizada à esquerda do Imóvel
Substituição e replantio de uma espécie de pequeno porte a ser executado
pelo requerente.

PROCESSO
DECISÃO
INTERESSADO (A)
ENDEREÇO
ESPÉCIE
DEFERIDA

26715/2021
DEFERIDO
PEDRO COMEGNO DUQUE
RUA ANTONIO CINTRA JUNIOR, Nº 5-27, PMB: 3/1040/004 JARDIM
CRUZEIRO DO SUL
Sibipiruna (caesalpinia pluviosa), localizada à esquerda do Imóvel
Substituição e replantio de uma espécie de médio porte a ser executado pelo
requerente.

PROCESSO
DECISÃO
INTERESSADO (A)
ENDEREÇO
ESPÉCIE
DEFERIDA

26746/2021
DEFERIDO
PEDRO COMEGNO DUQUE
RUA ANTONIO CINTRA JUNIOR, Nº 5-27, PMB: 3/1040/004 JARDIM
CRUZEIRO DO SUL
Sibipiruna (caesalpinia pluviosa), localizada ao centro do Imóvel
Substituição e replantio de uma espécie de médio porte a ser executado pelo
requerente.

QUINTA, 25 DE FEVEREIRO DE 2.021
PROCESSO
DECISÃO
INTERESSADO (A)
ENDEREÇO
ESPÉCIE
DEFERIDA

PROCESSO
DECISÃO
INTERESSADO (A)
ENDEREÇO
ESPÉCIE
DEFERIDA
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26921/2021
DEFERIDO
PEDRO COMEGNO DUQUE
RUA ANTONIO CINTRA JUNIOR, Nº0-0 LLQ8, PMB: 3/1040/003 JD
CRUZEIRO DO SUL

ENDEREÇO
ESPÉCIE
DEFERIDA

EXTRATOS

27011/2021
DEFERIDO
PEDRO COMEGNO DUQUE
RUA ANTONIO CINTRA JUNIOR, Nº0-0 LLQ8, PMB: 3/1040/003 JD
CRUZEIRO DO SUL

CONTRATO Nº 10.160/21 - PROCESSO Nº 40.874/19 - CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU
- CONTRATADA: FORTPAV-PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA – OBJETO: Constitui o
objeto do presente, a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO,
SOB REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA DE 4.195,41 M² DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
SOBRE BASE DE BRITA GRADUADA, 662,48 METROS DE GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS,
06 RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, 966,70 M² DE CALÇADAS E 35,00 METROS DE GALERIA
DE ÁGUAS PLUVIAIS E DEMAIS ITENS CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA/
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA NO BAIRRO POUSADA DA ESPERANÇA EM BAURU, COM O
FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS e tudo o mais que se fizer
bom e necessário para a execução dos serviços em conformidade com as especificações e normas oferecidas
pela Secretaria Municipal de Obras, pertencente ao convênio firmado com o ministério do desenvolvimento
regional – contrato de repasse nº 889109/mdr/caixa. - PRAZO: 08 meses – VALOR TOTAL: R$
393.160,67 – PROPONENTES: 01 - MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 12/20 ––
ASSINATURA: 11/02/21, conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93.

Sibipiruna (caesalpinia pluviosa), localizada à esquerda do Imóvel

27025/2021
DEFERIDO
PEDRO COMEGNO DUQUE
RUA ANTONIO CINTRA JUNIOR, Nº 5-27, PMB: 3/1040/004 JARDIM
CRUZEIRO DO SUL
Sibipiruna (caesalpinia pluviosa), localizada à direita do Imóvel

27109/2021
DEFERIDO
CELIA MARIA AIELLO NEME
VIA DA VINCE, Nº 3-33, PMB: 2/0949/001 RESIDENCIAL TIVOLI
Aldrago (pterocarpus violaceus), localizada à esquerda do Imóvel
Substituição e replantio de uma espécie de grande porte a ser executado
pelo requerente.

PROCESSO
DECISÃO
INTERESSADO (A)
ENDEREÇO
ESPÉCIE
DEFERIDA

27112/2021
DEFERIDO
MAFALDA SPARAPAN
RUA PADRE NOBREGA, Nº 11-38, PMB: 4/0358/01 JARDIM BELA VISTA
Chapéu de sol (terminalia catappa), localizada à esquerda do Imóvel
Substituição e replantio de uma espécie de grande porte a ser executado
pelo requerente.

PROCESSO
DECISÃO
INTERESSADO (A)
ENDEREÇO
ESPÉCIE
DEFERIDA

27116/2021
DEFERIDO
CELIA MARIA AIELLO NEME
VIA DA VINCE, Nº 3-33, PMB: 2/0949/001 RESIDENCIAL TIVOLI
Aldrago (pterocarpus violaceus), localizada à esquerda do Imóvel
Substituição e replantio de uma espécie de grande porte a ser executado
pelo requerente.

PROCESSO
DECISÃO
INTERESSADO (A)
ENDEREÇO
ESPÉCIE
DEFERIDA

27136/2021
DEFERIDO
PEDRO COMEGNO DUQUE
RUA ANTONIO CINTRA JUNIOR, Nº 5-27, PMB: 3/1040/004 JARDIM
CRUZEIRO DO SUL
Sibipiruna (caesalpinia pluviosa), localizada à direita do Imóvel
Substituição e replantio de uma espécie de médio porte a ser executado pelo
requerente.

PROCESSO
DECISÃO
INTERESSADO (A)
ENDEREÇO
ESPÉCIE
DEFERIDA

Antônio Marcos Saraiva
Secretário

Sibipiruna (caesalpinia pluviosa), localizada à direita do Imóvel

Substituição e replantio de uma espécie de pequeno porte a ser executado
pelo requerente.
PROCESSO
DECISÃO
INTERESSADO (A)
ENDEREÇO
ESPÉCIE
DEFERIDA

Secretaria de Obras

Substituição e replantio de uma espécie de pequeno porte a ser executado
pelo requerente.

Substituição e replantio de uma espécie de pequeno porte a ser executado
pelo requerente.
PROCESSO
DECISÃO
INTERESSADO (A)
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28391/2021
DEFERIDO
BRENO AUGUSTO VIEIRA
RUA SANTO ANTONIO, Nº 4-46, PMB: 4/0383/027 VILA SÃO JOÃO DA
BOA VISTA
Magnólia amarela (michelia champaca), localizada à direita do Imóvel
Substituição e replantio de uma espécie de médio porte a ser executado pelo
requerente.

Secretaria de Planejamento

Nilson Ghirardello
Secretário

PORTARIA Nº 020/2021
O Secretário Municipal de Planejamento, Arqº. Nilson Ghirardello, no uso de suas atribuições legais e,
Considerando
as dificuldades encontradas pela Prefeitura Municipal de Bauru para lançamento
cadastral das áreas construídas por particulares quando uma edificação está
implantada em mais de um lote:
DETERMINA
Art. 1º
Revogar a Portaria 002/2018 desta Secretaria Municipal de Planejamento
Art. 2º
Os processos de aprovação de projetos arquitetônicos de obras novas ou ampliações,
em que se pretenda edificar sobre mais de um lote do mesmo proprietário, só
poderão ser aprovados se os lotes estiverem unificados, podendo a unificação ser
feita concomitantemente com a aprovação, ou atender aos quesitos do art. 3º quanto
às edificações.
Art. 3º
Os processos de aprovação de projetos arquitetônicos de obras novas ou ampliações,
em que se pretenda edificar sobre mais de um lote de proprietários distintos, só
poderão ser aprovados se cada bloco de edificação não ocupar mais do que um lote,
devendo cada bloco ter estrutura própria, mesmo estando na divisa dos lotes em
questão e existindo interligação entre os blocos.
Art. 4º
Os processos de aprovação de regularizações edilícias, em que se pretenda regularizar
edificações sobre mais de um lote de um único proprietário, só poderão ser aprovados
se os lotes estiverem unificados, podendo a unificação ser feita concomitantemente
com a aprovação ou atender os quesitos do art.5º quanto às edificações.
Art. 5º
Os processos de aprovação de regularizações edilícias, em que se pretenda regularizar
sobre mais de um lote de proprietários distintos, só poderão ser aprovados se cada
bloco de edificação não ocupar mais do que um lote, devendo cada bloco ter estrutura
própria, mesmo estando na divisa dos lotes em questão e exista interligação entre os
blocos.
Art. 6º
É obrigatório a apresentação de quadro de áreas complementar no projeto e no
memorial descritivo, indicando as áreas dos terrenos e suas respectivas áreas
construídas para fins de lançamento cadastral e expedição de certidão.
Art. 7º
Taxa de Ocupação (TO), Coeficiente de Aproveitamento (CA) e Taxa de
Permeabilidade serão calculados computando a área total dos lotes.
Art. 8º
Ficam revogadas as portarias e disposições em contrário.
Art. 9º
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Bauru, 25 de fevereiro de 2021.
ARQº NILSON GHIRARDELLO
SECRETÁRIO MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
PORTARIA Nº021/2021
Arqtº. Nilson Ghirardello, Secretário Municipal de Planejamento, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE: Em conformidade com o DECRETO Nº 10.088/2005, autorizar o servidor abaixo a dirigir as
viaturas que pertencem a Prefeitura Municipal a uso da SEPLAN, no período de 06 (seis) meses, com todas
as responsabilidades cabíveis, quando da insuficiência, aferida no momento da utilização, dos servidores
ocupantes de cargo de motorista.
Servidores

Matriculas

Higor Leony de Oliveira Ribeiro
34792
Bauru, 25 de janeiro 2021.
ARQTº. NILSON GHIRARDELLO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

C.N.H.
06545641507
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Secretaria de Saúde

Orlando Costa Dias
Secretário

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL SAÚDE
Lei Municipal 5950/2010
Torna público o resultado dos requerimentos para a concessão de Progressão por Mérito Profissional (PMP),
Progressão por Qualificação Profissional (PQP), Promoção por Qualificação Profissional por Escolaridade
(PQPE) regulamentados pela Lei Municipal 5950/2010 e Decreto Municipal nº 11509/2011, que foram
INDEFERIDOS
Matrícula

Protocolo

25.943 147861/2020
24.405

16580/2021

30.860 145020/2020
24.766 136045/2020

Situação
Indeferido
(PQP)
Indeferido
(PQP)
Indeferido
(PQP)
Indeferido
(PQP)

Motivo
Ato vedado pela Lei Complementar nº 173 de 27/05/2020 e
Decreto Municipal nº 14.858 de 26/06/2020
Ato vedado pela Lei Complementar nº 173 de 27/05/2020 e
Decreto Municipal nº 14.858 de 26/06/2020
Ato vedado pela Lei Complementar nº 173 de 27/05/2020 e
Decreto Municipal nº 14.858 de 26/06/2020
Ato vedado pela Lei Complementar nº 173 de 27/05/2020 e
Decreto Municipal nº 14.858 de 26/06/2020

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL SAÚDE
Lei Municipal 5950/2010
Torna público o resultado da análise dos requerimentos para a concessão de:
1– Progressão por Mérito Profissional (PMP), regulamentada pela Lei Municipal 5950/2010 e Decretos
Municipais nº 11509/2011

Port

Matricula

Retifica a

onde se lê

leia-se

14/2021
23.908
Portaria 258/18 da classe C-15 para C-16
da classe C-14 para C-15
Considerando a informação no processo de aposentadoria 9.183/2021 referente ao enquadramento no
plano PCCS.
PORTARIA SMS Nº 15/2021 (PMP) RETIFICAÇÃO
Port

Matricula

Retifica a

onde se lê

DIVISÃO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - SEÇÃO DE CONTROLE DE ZOONOSE
COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE
ADVERTÊNCIA:
PROCES.
152350/20

leia-se

15/2021
23.908
Portaria 285/19 da classe C-16 para C-17
da classe C-15 para C-16
Considerando a informação no processo de aposentadoria 9.183/2021 referente ao enquadramento no
plano PCCS.

INTERESSADO
CRISTIANE APARECIDA ANTONIO

PROCES.
151047/20

INTERESSADO
JESSICA SUELLEN RIBEIRO FAGUNDES

RECURSO INDEFERIDO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCES
19840/21
148500/20

INTERESSADO
ANA PAULA HILLARYA AMARO
PRISCILA DA SILVA MAIA

DIAS
-

N°/SÉRIE
9977/F-1
002243/F-1

RECURSO DEFERIDO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCES.
151047/20

INTERESSADO
JESSICA SUELLEN RIBEIRO FAGUNDES

N°/SÉRIE
11352/F-1

EXTRATOS
CONTRATO Nº 10.162/21 - PROCESSO Nº 130.352/20 - CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU
- CONTRATADA: GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS MATERIAIS MEDICAMENTOS E
IMPLANTES NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA – OBJETO: O objeto do presente contrato é a
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID19, conforme
especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência do Edital de licitação nº 476/20 e na
proposta final, os quais integram este instrumento, independente de transcrição.
1.2. Discriminação do objeto:
DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO

UNIDADE
VALOR
DE
QUANTIDADE
UNITÁRIO
MEDIDA

Avental Descartável; em não tecido, com
gramatura mínima de 30g/m², na cor Branca;
acabamento em Overlock; com Manga Longa,
com punho elástico ou malha canelada; decote
01
Unidade
20.000
R$ 3,25
com viés, um par de tiras na cintura e no decote;
embalado em material que garanta a integridade
do produto; o produto deverá obedecer a
Legislação atual vigente.
PRAZO: 180 dias – VALOR TOTAL: R$ 65.000,00 – PROPONENTES: 17 - MODALIDADE:
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 413/20 –– ASSINATURA: 15/02/21, conforme art. 61, parágrafo único da
Lei Federal nº 8.666/93.

Seção III
Editais

Republicado por ter saído com incorreções
PORTARIA S.M.S. Nº 13/2021
Dispõe sobre nomeação da Comissão Multidisciplinar do Programa Tratamento Fora do Domicilio - TFD
e dá outras providências.
O Secretário Municipal de Saúde de Bauru, no uso de suas atribuições legais e com base na Legislação em
vigor.
RESOLVE:
Alterar os membros designados pela Portaria SMS nº 88/2020, que dispõe sobre a nomeação da Comissão
Multidisciplinar do Programa de Tratamento Fora do domicílio – TFD.
Art. 1º Ficam designados os servidores abaixo descritos para compor a Comissão Multidisciplinar de
Acompanhamento de TFD (Tratamento Fora do Domicilio), de acordo com a lei nº 4963, de 11 de Abril de
2003, Art. 5º e do Decreto nº 11.721 de 29 de novembro de 2011.
Seção de Apoio Social
Titular Francine Saltão Rufino Costa e Silva – Médica Perita.
Suplente Maria Carla Soares Berro – Médica Perita.
Titular Katia Cristina Radighieri Turato – Assistente Social.
Suplente Sandra Gonçalves Moura Sanches – Assistente Social.
Titular Valdemir Jeronimo Junior – Agente de Administração.
Suplente Conceição Aparecida Padovan Nogueira – Agente de Administração.
Divisão de Transporte
Titular Gilson Gimenes Campos – Almoxarife.
Suplente Erika Carminato – Motorista.
Titular Flavia Karen de Oliveira Venâncio – Enfermeira.
Suplente Viviana Ribeiro da Silva Ferreira – Auxiliar de Regulação.
Divisão de Apoio Social Central de Regulação
Titular Janete Aparecida Fraga Soniga – Assistente Social.
Suplente Tiago Tadeu Garcia – Auxiliar de Regulação em Serviços de Saúde.
Art. 2º Fica instituída a Comissão do Programa Tratamento Fora do Domicilio de Bauru, por período de 04
anos, cabendo ao Secretário Municipal de Saúde, após este período designar nova composição.
Art. 3º A Comissão de que trata este caput, será composta por servidores que exerçam diretamente
atividades relacionadas ao Programa Tratamento Fora do Domicilio, no tocante as ações de assistência,
logística e regulação do Programa.
§ 1º Poderão ser substitutos os componentes quando:
Deixarem de exercer as atividades relacionadas ao Programa Tratamento Fora do Domicilio.
A pedido do Servidor, justificado e autorizado pelo Secretário Municipal de SaúdePor determinação do
Secretário Municipal de Saúde.
Art. 4º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Bauru, 15 de fevereiro de 2021
DR. ORLANDO COSTA DIAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

N°/SÉRIE
7083/F-1

ARQUIVAMENTO DE PROCESSO:

ITEM

PORTARIA SMS Nº 14/2021 (PMP) RETIFICAÇÃO

QUINTA, 25 DE FEVEREIRO DE 2.021

AVISOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 061/2021 - PROCESSO Nº 43.133/2020 - CONTRATANTE:
MUNICÍPIO DE BAURU – CONTRATADA: COMERCIAL AGROPECUÁRIA SCARPARO
LTDA – Interessada: Secretarias municipais SAÚDE; DA SEBES; DA SEMMA; DO CORPO DE
BOMBEIROS, DO GABINETE, DA OBRAS E DO DAE, cujas especificações estão indicadas no anexo I
do Processo Administrativo n. 43.133/2020, mediante emissão de Notas de Empenho, conforme termos de
sua proposta devidamente anexada ao processo administrativo e preços abaixo consignados:
Item

Un.

Quant.
Estimada

Descrição mínima

CHAVE P/ DOBRAR FERRO DE
1/4” EM AÇO FORJADO
CHAVE P/ DOBRAR FERRO DE
17
2 UNID
3/16” EM AÇO FORJADO
CHAVE P/ DOBRAR FERRO DE
17
3 UNID
3/4” EM AÇO FORJADO
CHAVE P/ DOBRAR FERRO DE
32
4 UNID
3/8” EM AÇO FORJADO
CHAVE P/ DOBRAR FERRO DE
19
5 UNID
5/16” EM AÇO FORJADO
CHAVE P/ DOBRAR FERRO DE
17
6 UNID
5/8” EM AÇO FORJADO
PRAZO: 01 ano –– MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº
10/02/2021 – VALIDADE: 09/02/2022.
1

UNID

17

MARCA/
MODELO

V.
UNITARIO

TENACE

8,68

TENACE

9,32

TENACE

30,96

TENACE

11,90

TENACE

10,72

TENACE

23,12

439/2020 – ASSINATURA:

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - Edital nº 064/2021 – Processo nº 137.302/2019
- Modalidade: Pregão Eletrônico nº 46/2021, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE – AMPLA
PARTICIPAÇÃO – Objeto: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE PNEUS, CÂMARAS DE AR,
PROTETORES DE CÂMARAS DE AR E ANEL DE VEDAÇÃO PARA RODA PELO SISTEMA
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QUINTA, 25 DE FEVEREIRO DE 2.021

DE REGISTRO DE PREÇOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I
DO EDITAL 064/2021 – Interessadas: Secretarias Municipais, 12º Grupamento do Corpo de Bombeiros,
Gabinete do Prefeito e Emdurb. Data do Recebimento das propostas: até às 9h do dia 11/03/2021.
Abertura da Sessão: 11/03/2021 às 9h. Informações e edital na Secretaria de 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) 3235-1113 ou (14) 3235-1337 ou através
de download gratuito no site www.bauru.sp.gov.br ou através do site www.bec.sp.gov.br - Oferta de
Compra: 820900801002021OC00080 onde se realizará a sessão de pregão eletrônico, com os licitantes
devidamente credenciados.
Bauru, 24/02/2021 – Edimerson Agnelo da Silva – Diretor Substituto da Divisão de Licitações.
NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - Edital nº 487/2020 – Processo nº 119.353/2020
- Modalidade: Pregão Eletrônico nº 374/2020 - do tipo MENOR PREÇO POR LOTE (AGRUPAMENTO
DE ITENS – DESCRIÇÃO DETALHADA, VIDE EDITAL) – PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE
ME E EPP - Objeto: AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) ROÇADEIRAS LATERAIS PROFISSIONAIS,
CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NOS ANEXOS I e III DESTE EDITAL – Interessado:
Secretaria Municipal da Administração. Data do Recebimento das propostas: até às 9h do dia
11/03/2021. Abertura da Sessão: 11/03/2021 às 9h. Informações e edital na Secretaria de Administração/
Divisão de Licitações, sito na Praça das Cerejeiras, 1-59, Vila Noemy – 2º andar, sala 10 - CEP. 17.014500 – Bauru/SP, no horário das 08h às 12h e das 13h às 17h e fones (14) 3235-1113 ou (14) 3235-1337 ou
através de download gratuito no site www.bauru.sp.gov.br ou através do site www.bec.sp.gov.br - Oferta
de Compra: 820900801002021OC00081 onde se realizará a sessão de pregão eletrônico, com os licitantes
devidamente credenciados.
Bauru, 24/02/2021 – Edimerson Agnelo da Silva – Diretor Substituto da Divisão de Licitações.
NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - Edital nº 24/2021 – Processo nº 70.990/2020 –
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 427/2020 – do tipo MENOR PREÇO POR ITEM (AGRUPAMENTO
DE ITENS – DESCRIÇÃO DETALHADA, VIDE EDITAL)– AMPLA PARTICIPAÇÃO - Objeto:
AQUISIÇÃO DE UM (01) VEÍCULO AUTOMOTOR ZERO QUILÔMETRO DE FABRICAÇÃO
NACIONAL, TIPO CAMINHONETE (PICK-UP) COM CABINE SIMPLES E AS DEMAIS
CARACTERISTICAS CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO IX DO EDITAL
24/2021) – Interessado: Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Data do Recebimento das propostas:
até às 14h do dia 10/03/2021. Abertura da Sessão: dia 10/03/2021 às 14h. 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) 32351062 ou (14) 3235-1077 ou através de download gratuito no site www.bauru.sp.gov.br, ou através do site
www.bec.sp.gov.br – Oferta de Compra 820900801002021OC00082, onde se realizará a sessão de pregão
eletrônico, com os licitantes devidamente credenciados.
Bauru, 24/02/2021 – Edimerson Agnelo da Silva – Diretor Substituto da Divisão de Licitações.
NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO - Edital nº 455/2020 - Processo n.º 153.581/2019 –
Modalidade: Concorrência Pública nº 19/2020 - Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE
TERRAPLANAGEM, A FINS OU SIMILAR PARA ADEQUAÇÃO DE ESTRADA RURAL
E TERRACEAMENTO DE DUAS GLEBAS EM ÁREA DE PASTAGEM (GLEBAS D & E)
NA BACIA DO RIO BATALHA, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE
OBRA, EQUIPAMENTOS E TUDO O MAIS QUE SE FIZER BOM E NECESSÁRIO PARA A
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E NORMAS
OFERECIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO,
PERTENCENTE A REPROGRAMAÇÃO DO VALOR QUE SOBROU DO PROCESSO Nº
2585.1026255-61/2015 – CONTRATO DE REPASSE Nº 821698/93/2015/ANA/CAIXA, EXECUÇÃO
DE AÇÕES RELATIVAS AO PROGRAMA DE RECURSOS HÍDRICOS - Interessado: Secretaria
Municipal de Agricultura e Abastecimento. Notificamos aos interessados no processo licitatório epigrafado
que o julgamento e a classificação havidos foram devidamente Homologados em 09/02/2021 e seu objeto
Adjudicado em 19/02/2021, ambos pela Prefeita Municipal a empresa: FORTPAV PAVIMENTAÇÃO
E SERVIÇOS LTDA, no valor global de R$ 215.308,93 (duzentos e quinze mil trezentos e oito reais e
noventa e três centavos).
Bauru, 24/02/2021 – Edimerson Agnelo da Silva – Diretor Substituto da Divisão de Licitações.
NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - Edital nº 353/2020 – Processo nº
78.054/2020 – Modalidade: Pregão Eletrônico nº 268/2020 – do tipo MENOR PREÇO POR LOTE
– Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REPOSIÇÃO DOS CIRCUITOS
DE ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EXISTENTE NA EXTENSÃO
DO VIADUTO NICOLA AVALLONE JUNIOR, CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NO
ANEXO II DO EDITAL – Interessado: Secretaria Municipal de Obras. Notificamos aos interessados
no processo licitatório epigrafado que o julgamento e a classificação havida foi devidamente Adjudicado
pelo pregoeiro em 19/02/2021 e Homologado pelo Senhor Secretário da Administração em 22/02/2021,
conforme abaixo:
LOTE 01 – MATERIAIS ELÉTRICOS
EMPRESA: LICITARA COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
Item Unid. Qtd.

Especificação Mínima

01

m

360

Cabo quadruplex 16 mm2 - colorido / Neutro -nu

02

m

780

Cabo quadruplex 25 mm2 - colorido / Neutro nu

03

Unid.

60

04

Unid.

58

05

Unid. 174

06

Unid.

14

Laço amarração preformado para multiplex 16mm

07

Unid.

54

Laço amarração preformado para multiplex 25mm

Armação secundária tipo 1C - 2R - completa com
isolador
Parafuso cabeça redonda (francês) 20x150 com
porca quadrada m16
Arruela quadrada 38x38

P.
P. Total
Unit.
R$
R$
R$
R$
Boreal
8,30 2.988,00
R$
R$
Boreal
13,51 10.537,80
R$
R$
Forjasul
19,70 1.182,00
R$
R$
Forjasul
6,48
375,84
R$
R$
Forjasul
0,91
158,34
R$
PLP
R$ 47,60
3,40
Marca

PLP

R$
4,15

R$
224,10

15

R$
R$ 11,64
2,91
R$
09 Unid. 02
PLP
R$ 6,28
3,14
R$
R$
10 Unid. 09
Conector perfurante 16x25
Intelli
15,74
141,66
R$
11 Unid. 03
Conector tipo cunha alumínio 16x25
Intelli
R$ 18,57
6,19
R$
12 Unid. 01
Disjuntor tripolar 63A
JNG
R$ 47,68
47,68
R$
R$
13 Unid. 03
Supressor de surto classe II In>=20kA
JNG
48,79
146,37
R$
14 Unid. 01
Cabeçote 4”
MCI
R$ 21,12
21,12
Bauru, 24/02/2021 – Edimerson Agnelo da Silva – Diretor Substituto da Divisão de Licitações.
08

Unid.

04

Alça de encabeçamento preformado para multiplex
16mm
Alça de encabeçamento preformado para multiplex
25mm

PLP

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
- Edital nº 051/21 - Processo nº 40.194/2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico nº 035/21 Tipo: Menor
Preço Por Lote - Objeto: AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) UN. DE KIT ESTANTE GAVETEIRO 28/7
E 10(DEZ) UN. DE KIT ESTANTE GAVETEIRO 54/5 INCLUINDO SERVIÇO DE MONTAGEM
E TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA MONTAGEM, CONTRATO. Secretaria
Municipal da Educação - RECEBIMENTO DA PROPOSTA ELETRÔNICA: Até às 9h do dia 10 de
março de 2.021. ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: dia 10 de março de 2.021, às 09h. Informações
na Div. de Compras e Licitações, Rua Raposo Tavares 8-38, Vl. Sto. Antonio, Bauru/SP, no horário das 08h
às 12h e das 13h às 17h e fones (14) 3214-3307/3214-4744. O Edital está disponível através de download
gratuito no site www.bauru.sp.gov.br, e poderá ser acessado também através do site www.bec.sp.gov.br,
OC: 820900801002021OC00045, onde se realizará a sessão de pregão eletrônico. Bauru, 24/02/2021 –
Davison de Lima Gimenes – Diretor da Divisão de Compras e Licitações–SME.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 67/2021 – PROCESSO Nº 112.895/2020 – CONTRATANTE:
MUNICÍPIO DE BAURU – CONTRATADA: BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP – OBJETO:
AQUISIÇÃO DA QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL DE 27.280 (VINTE E SETE MIL DUZENTOS
E OITENTA) KG DE FILÉ DE TILÁPIA, COM ENTREGA PONTO A PONTO MELHOR DESCRITO
NO ANEXO I DO EDITAL, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - Interessadas: Secretaria da
Educação, Secretaria Municipal do Bem Estar Social e Departamento de Água e Esgoto, cujas especificações
estão indicadas no Anexo I do Edital nº 472/2020, mediante emissão de Notas de Empenho e conforme os
termos de sua proposta anexada ao processo administrativo e preço abaixo consignado:
LOTE 01 – FILÉ DE TILÁPIA
It

ESPECIFICAÇÕES MINIMAS

UN.

QTDE. EST.
ANUAL

VALOR
UNIT.

MARCA

FILÉ DE TILÁPIA CONGELADO IQF:
BOA PESCA
Demais especificações no anexo I do Edital
KG.
27.280
R$ 38,99
– SISP 1510
472/2020.
PRAZO: 01 ano –– MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nº 410/2020 – ASSINATURA: 15/02/2021 –
VALIDADE: 14/02/2022. Bauru, 24/02/2021 – Davison de Lima Gimenes – Dir. da Div. de Compras e
Licitações – SME.
01

AVISO DE ERRATA: NA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DE 23/02/2021
ONDE SE LÊ: NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE CHAMADA PÚBLICA N 01/2021 - PREFEITURA
MUNICIPAL DE BAURU - Processo nº 128.855/19 - Modalidade: Dispensa por Chamamento Público
. – Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura Familiar e do Empreendedor
Familiar Rural conforme §1º do art.14 da Lei nº 11.947/2009 e Resolução FNDE nº 26/2013 com as
alterações da Resolução FNDE nº 04/2015, a saber: AQUISIÇÃO ANUAL DE 8.000 KG (OITO MIL
QUILOS) DE QUEIJO MUSSARELA NO FORMATO DE PALITO COM ENTREGA PONTO A
PONTO, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR.
LEIA-SE: NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE CHAMADA PÚBLICA N 01/2021 –
EDITAL 67/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - Processo nº 128.855/19 - Modalidade:
Dispensa por Chamamento Público . – Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios diretamente da
Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural conforme §1º do art.14 da Lei nº 11.947/2009
e Resolução FNDE nº 26/2013 com as alterações da Resolução FNDE nº 04/2015, a saber: AQUISIÇÃO
ANUAL DE 8.000 KG (OITO MIL QUILOS) DE QUEIJO MUSSARELA NO FORMATO DE PALITO
COM ENTREGA PONTO A PONTO, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR.
Bauru, 24/02/2021 – Davison de Lima Gimenes – Dir. da Div. de Compras e Licitações–SME.
Ata de Registro de Preços – Modalidade: Pregão Eletrônico nº 452/2020 - AMPLA PARTICIPAÇÃO
- Processo: 71.731/2020– Objeto: aquisição anual estimada de diversos medicamentos e material de
assepsia para o Município – Proponente(s) num total de 09 empresas interessadas. CONTRATANTE:
Município de Bauru – Prazo de Validade: 01 (um) ano – Assinatura em 15/02/2021 - Contratada:
DIMEBRÁS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - N° DA ATA 66/2021
Bauru, 23/02/2021 - compras_saude@bauru.sp.gov.br
Luiz Eduardo Pompolin – Diretor Substituto da Divisão de Compras e Licitações – S.M.S.
NOTIFICAÇÃO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - ÓRGÃO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 149.076/2020 – Modalidade: Inexigibilidade - Artigo 25 – “Caput” da Lei Federal n. º
8.666/93 – Objeto: aquisição, confecção e/ou adequação para concessão de Órteses, Próteses e Meios
Auxiliares de Locomoção (OPM). Informamos que o processo epigrafado foi devidamente RATIFICADO
pela Prefeita Municipal de Bauru em 22/02/2021 às entidades abaixo:
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BAURU – APAE
Item 1 - aquisição, confecção e/ou adequação para concessão de Órteses, Próteses e Meios Auxiliares de
Locomoção (OPM), sendo o valor total da entidade de R$1.373.318,64.
SORRI BAURU
Item 1 - aquisição, confecção e/ou adequação para concessão de Órteses, Próteses e Meios Auxiliares de
Locomoção (OPM), sendo o valor total da entidade de R$987.987,48.
Bauru, Divisão de Compras e Licitações; 24/02/2021 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Luiz Eduardo Pompolin – Diretor Substituto da Divisão de Compras e Licitações – S.M.S.
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NOTIFICAÇÃO DE REVOGAÇÃO DE ITEM - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE
BAURU SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 53.739/2020 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 24/2021 – Sistema de Registro de Preço
– DIFERENCIADA NO MODO COTA RESERVADA PARA ME E EPP – por meio da INTERNET
– Tipo Menor Preço por Lote – Objeto: aquisição anual estimada de diversos materiais descartáveis
e utensílios para cozinha. O Secretário Municipal de Saúde, com fulcro no artigo 49 da Lei Federal nº
8666/93, DECIDE revogar totalmente o item 07 – Lote 07 da OC 820900801002021OC00055, por
razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado no processo
administrativo supramencionado.
Bauru, 24/02/2021 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Luiz Eduardo Pompolin – Diretor Substituto da Divisão de Compras e Licitações – S.M.S.
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DESERTA - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE
BAURU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05/2021 - Processo nº 15.733/2021 – Objeto: Contratação de serviços
hospitalares de internação em Unidade de Terapia Intensiva Adulto e Enfermaria Adulto destinados às
pessoas de ambos os sexos, acometidas por Síndrome Respiratória Aguda Grave – SRAG, seja esta causada
por Coronavirus SARS COV 2 - COVID 19 ou outro agente infeccioso”. Aberto no dia 23/02/2021 às 14h.
Notificamos aos interessados no certame epigrafado que a referida dispensa foi DESERTA.
Bauru, 24/02/2021 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Luiz Eduardo Pompolin – Diretor Substituto da Divisão de Compras e Licitações – S.M.S.
AVISO DE CANCELAMENTO DE PREÇO REGISTRADO - ÓRGÃO: PREFEITURA
MUNICIPAL DE BAURU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 13.821/2020 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 197/2020 – Sistema de Registro
de Preço – DIFERENCIADA NO MODO COTA RESERVADA PARA ME E EPP – por meio
da INTERNET – Tipo Menor Preço por Item – Objeto: aquisição anual estimada de filmes para
embalagem, sacos plásticos, hastes para higiene, assentos sanitários, bandejas para uso laboratoriais,
suportes para TV, pilhas, recipientes para lixo, panos multiuso, caixas térmicas, elementos filtrantes
e relógios de parede. A Comissão Permanente de Licitação resolve: cancelar o registro do Item 10 –
Recipiente para Lixo Retangular com tampa e com pedal 50 litros, visto tratar-se de fato superveniente
devidamente justificado.
A íntegra da decisão da Comissão encontra-se na Divisão de Compras e Licitações da Secretaria Municipal
de Saúde.
Bauru, 24/02/2021– compras_saude@bauru.sp.gov.br
Luiz Eduardo Pompolin – Diretor Substituto da Divisão de Compras e Licitações – S.M.S.

QUINTA, 25 DE FEVEREIRO DE 2.021

FUNDAÇÃO ESTATAL REGIONAL DE SAÚDE DA REGIÃO DE BAURU – FERSB
MEMORIAL DE CREDENCIAMENTO
PROCESSO N° 013/2021
MEMORIAL DE CREDENCIAMENTO VISANDO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ATENDIMENTO CLÍNICO PARA ENFRENTAMENTO
À PANDEMIA DO CORONAVIRUS, EM UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE
PEDERNEIRAS - SP.
Esta norma tem por objetivo disciplinar, estabelecendo regras e diretrizes, para o processo de credenciamento
de prestação de serviços médicos, com atendimento de 4 (quatro) horas por dia das 17h às 21h sendo
que os atendimentos poderão ocorrer de segunda a sexta.
Poderão participar do credenciamento as pessoas jurídicas que comprovem em seu quadro de sócios
profissionais médicos para a prestação dos serviços.
O Memorial de Credenciamento poderá ser retirado na FUNDAÇÃO ESTATAL REGIONAL DE
SAÚDE da REGIÃO de BAURU - FERSB, sito a Rua Gerson França, 9-42 - Centro - Bauru/SP - Cep.
17.015-200 Telefone: 14-3012-0883 ou 14-3010-8038, em dias úteis, ou através do site: https://www.
fundacaosaude.com.br ou através dos e-mail: credenciamentofundacaosaude@gmail.com entre os dias
25/02/2021 a 31/03/2021 das 08h às 12h e das 13h às 16h.
Os envelopes com documentos de Pré-Qualificação deverão ser entregues na FUNDAÇÃO ESTATAL
REGIONAL DE SAÚDE da REGIÃO de BAURU - FERSB, sito a Rua Gerson França, 9-42 - Centro Bauru/SP - Cep. 17.015-200, entre os dias 25/02/2021 a 31/03/2021 das 08h às 12h e das 13h às 17h em
conformidade com as seguintes condições:
Excepcionalmente, devido à pandemia do coronavírus, os documentos de Pré-Qualificação poderão ser
enviados por e-mail para o endereço: credenciamentofundacaosaude@gmail.com
O valor a ser pago pela FERSB será de R$ 500,00 (quinhentos reais) por serviço diário de atendimento de
04 (quatro) horas efetivamente realizados.

FUNDAÇÃO ESTATAL REGIONAL DE SAÚDE DA REGIÃO DE BAURU – FERSB

5.2 – A contratada deverá obedecer a escala previamente fixada, a qual será elaborada pela Contratante e a
Secretaria Municipal de Saúde.

CONVOCAÇÃO PARA TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO – AUXILIAR DE
LIMPEZA

Maiores informações poderão ser obtidas na Rua Gerson França nº 9-42, fone (14) 3012-0883 ou 14-30108038.

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 02/2021

Bauru, 24 de fevereiro de 2021.

NOME
ADRIANA CRISTINA GRANDI DE SIQUEIRA

FUNÇÃO
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Tendo-se em vista que se encontram nas relações de aprovados do PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
nº 02/2021 para provimento da função de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, estas convocações se
darão para preenchimento de vaga POR TEMPO DETERMINADO, para atuar nas unidades de saúde do
município de Pederneiras – Emergencial COVID19.
Fica por meio deste convocado para vaga POR TEMPO DETERMINADO para atuar na cidade de
Pederneiras. 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.
Rua Gerson França, 9-42 – Centro – Bauru/SP - CEP. 17.015-200 – Telefone: 14-3010-8038 / Site:
http://www.fundacaosaude.com.br
FUNDAÇÃO ESTATAL REGIONAL DE SAÚDE DA REGIÃO DE BAURU – FERSB
CONVOCAÇÃO PARA TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 016/2020
NOME
MICHELE SOUZA DA SILVA

FUNÇÃO
Agente Comunitário de Saúde UBS 9 DE JULHO – FORTUNATO
ROCHA LIMA – área 601

Tendo-se em vista que se encontram nas relações de aprovados do PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO nº 016/2020 para provimento da função de Agente Comunitário de Saúde UBS 9 DE
JULHO – FORTUNATO ROCHA LIMA – área 601, esta convocação se dá para preenchimento de vaga
POR TEMPO DETERMINADO POR 60 DIAS, podendo ser prorrogado por igual período, para atuar nas
unidades de saúde UBS 9 DE JULHO – FORTUNATO ROCHA LIMA – área 601, do município de BauruSP. 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.
Rua Gerson França, 9-42 – Centro – Bauru/SP - CEP. 17.015-200 – Telefone: 14-3010-8038 / e-mail:
fundacao.saude@bauru.sp.gov.br
Site: http://www.fundacaosaude.com.br

Dra. Claudia de Almeida Prado e Piccino Sgavioli
Diretora Executiva Geral.

Seção IV
Autarquias e Empresa
Pública
COHAB - Companhia de Habitação
Popular de Bauru

Alexandre Canova Cardoso
Presidente

EXTRATO DE CESSÃO DE EMPREGADO: a COHAB BAURU concede a cessão da empregada
SALIMAR APARECIDA MAIA SCRIPTORE, matrícula 1084, CPF 212.598.328-13, advogada, à
Secretaria de Negócios Jurídicos da Prefeitura Municipal de Bauru, com prejuízo de seus vencimentos, por
prazo indeterminado, conforme requerimento do Secretário de Negócios Jurídicos e determinação judicial,
processo nº 0011949-13.2017.5.15.0089 da 4ª Vara do Trabalho, em 10/05/2019, bem ainda, decisão
proferida em 15 de fevereiro de 2021, cumprimento de sentença, Os vencimentos da empregada serão
suportados pela Prefeitura Municipal de Bauru a partir de 22 de fevereiro de 2021.

DAE

Departamento de Água e Esgoto

Flávia Thais Oliveira de Souza
Presidente
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DIVISÃO ADMINISTRATIVA
SERVIÇO DE RECURSOS HUMANOS
SEÇÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL

CONVOCAÇÃO PARA RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DA AJUDA DE
CUSTO PARA FILHOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA - 2021 Estatutários e Celetistas
Considerando a obrigatoriedade do recadastramento anual dos beneficiários da ajuda de custo para filhos
portadores de deficiência, conforme Lei nº 5227/2004 e Decreto Municipal nº 9928/2004, solicitamos aos
beneficiários que compareçam à Seção de Promoção Social – Departamento de Água e Esgoto de Bauru –
DAE para atualização cadastral.
Segue abaixo, as informações necessárias para a realização do recadastramento:
Período do Recadastramento: 18 de Janeiro a 31 de Março de 2021
Local: Seção de Promoção Social
End.:Rua Padre João, nº 11-25, Centro, CEP 17012-020, Bauru-SP
HORÁRIO DE ATENDIMENTO: das 8h00 às 14:00hs (2ª à 6ª feira)
Telefone: (14) 3235-6135/53
Documentos necessários: servidores ativos, inativos, pensionistas e representantes legais –
ESTATUTÁRIOS
1. Atestado médico recente (original) que comprove a incapacidade permanente e definitiva do portador de
deficiência, com CID (Código Internacional de Doenças).
2. Declaração do órgão previdenciário municipal – FUNPREV, constando que o filho está cadastrado como
dependente, JÁ CONSTA NA SEÇÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL/DAE.
3. Declaração do INSS: Declaração de Beneficio – Consta/Nada Consta (original), que informa se consta ou
não recebimento de benefício, em nome do portador de deficiência. Deverá ser primeiramente ligado pelo
telefone 135, em nome do portador de deficiência .
4. Cópia do RG e CPF do portador de deficiência, se possuir, ou certidão de nascimento, caso seja a 1ª
solicitação. Senão apenas as originais para conferencia.
5. Cópia do RG e CPF do servidor, pensionista ou representante legal.
6. Cópia do Comprovante de Residência Atualizado do servidor, pensionista ou representante legal
7. Em caso do portador de deficiência estiver trabalhando: apresentar declaração da instituição
intermediadora, se houver (Sorri, Apae e etc.) ou da empresa empregadora.
Documentos necessários: servidores ativos, inativos, pensionistas e representantes legais –
CELETISTAS
Deverão apresentar todos os documentos acima especificados, exceto a Declaração da FUNPREV (não
necessária).
Para obter a Declaração do INSS: Declaração de Benefício – Consta/Nada Consta: Deverá ser solicitado
pelo telefone 135, em nome do portador de deficiência e posteriormente, acessar o site: www.meu.inss.gov.
br e cadastrar-se conforme orientações, (pesquisar-agendar/requerimento - novo requerimento - extratos e
comprovantes - Declaração de Benefício Consta/Nada Consta) e imprimir a declaração.
Neste ano, a Declaração da Funprev, já está constando no Departamento de Água e Esgoto, na Seção de
Promoção Social.
OBS: O não-comparecimento para o recadastramento no prazo previsto acima, acarretará a
SUSPENSÃO do benefício.
Relação dos beneficiários convocados para o recadastramento de 2021:
MATRÍCULA
103.192
102.709
102.903
100.138
103.270
103.107
103.207
100.301
103.260
100.367
102.744
101.496
102.943
100.504
100.990
100.208
102.445
102.517
100.611
102.125

NOMES DOS BENEFICIÁRIOS
CARLOS ALBERTO BOMBINI
CATHARINA ROSSI RIOS
COARACY ANTONIO DOMINGUES
DANIEL DOS SANTOS SOUZA
DANIEL XAVIER DO NASCIMENTO
JOÃO FERREIRA DE SOUZA
JOAQUIM PEREIRA
JOSÉ DONATO FILHO
JOSÉ MENDES DE CARVALHO
JOSÉ PAULO HERRERO DA ROCHA
MARIA HELENA SOARES LOPES BELA
MARIA LUCIA FERREIRA
MARIA ROSA FRANCO DA SILVA SANTOS
MERILAND MATHEUS
NIVALDO SERGIO CAMARA
PLACIDIO LIMA
ROBERTO LUCIANO
SILVIO FERNANDES VERA
SINVALDO JOSÉ DE MOURA
SIDNEI FERMINO

VALE-COMPRAS :
Em cumprimento da Emenda à Lei Orgânica Municipal nº 045, de 20 de Setembro de 1999, segue relação
dos valores referentes aos Vale-Compras, fornecidos pelo Departamento de Água e Esgoto de Bauru, no
mês de Janeiro de 2021:
Servidores Ativos:
727
R$ 363.500,00
Pensão Alimentícia
01
R$
500,00
TOTAL 		
R$ 364.000,00
Bauru, 23 de fevereiro de 2021.
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VALE-COMPRAS :
Em cumprimento da Emenda à Lei Orgânica Municipal nº 045, de 20 de Setembro de 1999, segue relação
dos valores referentes aos Vale-Compras, fornecidos pelo Departamento de Água e Esgoto de Bauru, no mês
de Fevereiro de 2021:
Servidores Ativos:
717
R$ 358.500,00
Pensão Alimentícia
01
R$
500,00
TOTAL 		
R$ 359.000,00
Bauru, 23 de fevereiro de 2021.
PORTARIAS DA PRESIDÊNCIA:
Portaria nº 093/2021-DAE:
DESIGNANDO o Sr. MARCELO BARRAVIEIRA, Assistente Administrativo, RG nº 23.641.735-6-SSPSP, para exercer a função de confiança de Chefe da Seção de Análise e Programação do Departamento de
Água e Esgoto de Bauru, com efeitos retroativos a partir do dia 16 de fevereiro de 2021.
Bauru, 25 de fevereiro de 2021.
SERVIÇO DE RECURSOS HUMANOS
TORNA SEM EFEITO
PORTARIA Nº 087/2021-DAE - A Presidente do Conselho Administrativo do Departamento de Água
e Esgoto – Autarquia Municipal, Sra. Flávia Thaís Oliveira de Souza, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pela Lei nº 1.006, de 24 de dezembro de 1962, resolve: Tornar Sem Efeito no Diário Oficial
nº 3.360 de 2021, a PORTARIA N.º 046/2021-DAE que nomeou a Sra. SAMANTHA SEABRA,
portador(a) do CPF nº 363.688.058-62, classificado(a) em 69º lugar, no cargo efetivo de “ASSISTENTE
ADMINISTRATIVO”, edital 05/2016, EM RAZÃO DE DESISTÊNCIA.
PORTARIA Nº 088/2021-DAE - A Presidente do Conselho Administrativo do Departamento de Água
e Esgoto – Autarquia Municipal, Sra. Flávia Thaís Oliveira de Souza, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pela Lei nº 1.006, de 24 de dezembro de 1962, resolve: Tornar Sem Efeito no Diário Oficial
nº 3227 de 2020 e nº .3.365 de 2021, a PORTARIA N.º 063/2020-DAE que nomeou a Sra. MARIANA
DELBONIS DO PRADO, portador(a) do CPF nº 369.338.968-38, classificado(a) em 3º lugar, no cargo
efetivo de “DESENHISTA TÉCNICO PROJETISTA”, edital 02/2019, EM RAZÃO DE DESISTÊNCIA.
CONVOCAÇÃO/NOMEAÇÃO:
CONVOCAÇÃO/NOMEAÇÃO: Os (as) candidatos (as) relacionados (as) abaixo deverão comparecer
na Seção de Recrutamento, Seleção e Desenvolvimento de Pessoal do Departamento de Água e Esgoto de
Bauru, situada na Rua Padre João, nº 11-25, Vila Santa Tereza, com os documentos (originais e cópias)
relacionados no ANEXO I.
ENTRAR EM CONTATO A PARTIR DE 25/02/2021, NO HORÁRIO DAS 8:00h às 17:00h,
ATRAVÉS DO TELEFONE (14) 3235-6183 PARA AGENDAR ATENDIMENTO.
A Presidente do Conselho Administrativo do Departamento de Água e Esgoto – Autarquia Municipal Sra.
Flávia Thaís Oliveira de Souza, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 1.006, de 24 de
dezembro de 1962 e, considerando cumpridas todas as medidas que a legislação impõe, expede:
PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 089/2021-DAE: Fica nomeado (a), para prover o cargo efetivo de
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, no quadro de servidores deste Departamento de Água e Esgoto de
Bauru, após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a contar desta publicação,
o(a) Sr.(a) FELIPE HENRIQUE CARDOSO, portador(a) do CPF nº 402.453.178-64, em virtude do(a)
mesmo(a) haver se classificado em 77º lugar, no concurso público para ASSISTENTE ADMINISTRATIVO,
edital nº 05/2016, para exercer as funções do cargo.
OBS.: Nomeação motivada por EXONERAÇÃO ocorrida em 20/01/2020 de Welby José Costa, matrícula
103.382, cargo efetivo de Assistente Administrativo, publicada no Diário Oficial do Município de Bauru em
25/01/2020.
PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 090/2021-DAE: Fica nomeado (a), para prover o cargo efetivo de
DESENHISTA TÉCNICO PROJETISTA, no quadro de servidores deste Departamento de Água e
Esgoto de Bauru, após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a contar
desta publicação, o(a) Sr.(a) GLAUCIA HELLEN DE FREITAS MARANGAO, portador(a) do CPF nº
435.937.238-83, em virtude do(a) mesmo(a) haver se classificado em 4º lugar, no concurso público para
DESENHISTA TÉCNICO PROJETISTA, edital nº 02/2019, para exercer as funções do cargo.
OBS.: Nomeação motivada por APOSENTADORIA ocorrida em 04/02/2019 de Maria de Lourdes Amarins
Scriptore, matrícula 100.119, cargo efetivo de Desenhista Técnico Projetista, publicada no Diário Oficial do
Município de Bauru em 05/02/2019.
ANEXO I (ORIGINAIS E CÓPIAS)
1. RG e CPF (com nome atualizado);
2. Certidão de nascimento ou de casamento;
3. Uma foto 3x4 atual;
4. Título de eleitor (com estado civil atualizado) e comprovantes da última votação ou Certidão da Justiça
Eleitoral que comprove que está QUITE;
5. CTPS (Carteira de Trabalho - com nome atualizado – cópia da página com foto e o verso);
6. Comprovante de Situação Cadastral do CPF (com nome atualizado);
7. Comprovante de endereço atual;
8. Extrato do PIS/PASEP, com Estado Civil atualizado e verificar junto a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ou BANCO DO BRASIL, se existe o cadastro em mais de 01 (um) número de PIS ou PASEP, caso exista dois
números deverá solicitar a regularização para um único número. É importante que todos os dados cadastrais
do candidato estejam atualizados junto ao órgão responsável do PIS (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)
ou PASEP (BANCO DO BRASIL), antes da emissão e apresentação do documento junto a Seção de
Recrutamento, Seleção e Desenvolvimento de Pessoal deste Departamento, para evitar problemas futuros;
9. Comprovação de regularidade com o serviço militar (Reservista e/ou equivalente);
10. Atestado de antecedentes criminais;
11. Carteira de Vacinação antitetânica (03 doses);
12. Certidão de nascimento de filhos até 21 anos;
13. Carteira de Vacinação dos filhos menores de 14 anos;
14. PRÉ-REQUISITO EXIGIDO NO EDITAL DO CONCURSO. (Diplomas e/ou certificados);
15. Declaração ou certidão negativa do Cartório Distribuidor Criminal Estadual e Federal;
16. Declaração da ficha funcional, onde conste não ter sido demitido ou exonerado do serviço público federal,
estadual ou municipal, em consequência de processo administrativo ou a bem do serviço público, bem como
não ter sido demitido por justa causa de emprego público de autarquia, fundação, empresa pública, ou
sociedade de economia mista, instituída por órgãos da administração federal, estadual ou municipal (somente
original).
Bauru, 25 de fevereiro de 2021.
Seção de Recrutamento, Seleção e Desenvolvimento de Pessoal
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PUBLICAÇÃO PARA OS FINS DA
LEI FEDERAL Nº 8666/93

Lote nº 01 - Item nº 01:
Item

NOTIFICAÇÕES DE HOMOLOGAÇÃO – DAE
Processo Administrativo nº 2136/2020 - DAE
Pregão Presencial pelo Sistema de Registro de Preços nº 059/2020 - DAE
Objeto: Registro de preços para contratação de empresa ou profissional para realização de exames
médicos complementares e avaliação psicossocial indicados no PCMSO/2020 para o Departamento
de Água e Esgoto (DAE) de Bauru/SP, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital.
Notificamos aos interessados no certame epigrafado que o julgamento e classificação havido foi
devidamente homologado pela Presidente do Conselho Administrativo do DAE em 22/02/2021 e seu
objeto adjudicado conforme segue:
Lote nº 01 - Itens nº 01 ao 11:

VDRL

Valor Unitário
em R$
R$ 3,50

Valor Total
em R$
R$ 66,50

Hemograma completo com plaquetas

R$ 5,26

R$ 2.093,48

R$ 2,45

R$ 815,85

R$ 2,45

R$ 183,75

Unidade

Glicemia em jejum
Gama Glutamil/Transferase - Gama GT
GGT
Ácido Hipúrico

R$ 10,51

R$ 42,04

Unidade

Ácido Metilhipúrico

R$ 10,51

R$ 42,04

46

Unidade

Urina I

R$ 3,50

R$ 161,00

08

15

Unidade

Parasitológico de Fezes - PPF

R$ 3,50

R$ 52,50

09

16

Unidade

Coprocultura

R$ 10,52

R$ 168,32

10

15

Unidade

Micológico de unha

R$ 3,50

R$ 52,50

R$ 150,30

R$ 13.527,00

Valor Unitário
em R$
R$ 14,62

Valor Total
em R$
R$ 6.988,36

Item

Quant.

Unid.

01

19

Unidade

02

398

Unidade

03

333

Unidade

04

75

Unidade

05

4

06

4

07

Descrição

11
90
Unidade
Toxicológico de Larga Janela
1ª Classificada: Laboratório Sobrinho Ltda.
Valor Total do Lote: R$ 17.204,98
Lote nº 02 - Item nº 01:
Item

Quant.

Unid.

Descrição

01
478
Unidade
Audiometria Tonal
1ª Classificada: Edineia A De Moura
Valor Total do Lote: R$ 6.988,36
Lote nº 03 - Item nº 01:

Valor Unitário Valor Total
em R$
em R$
01
173
Unidade
Raio X – Tórax PA (OIT)
R$ 26,30
R$ 4.549,90
1ª Classificada: Laboratório Bauru de Patologia Clínica - Policlínica em Serviços Auxiliares ao
Diagnóstico e Terapia Ltda.
Valor Total do Lote: R$ 4.549,90
Lote nº 04 - Item nº 01:
Item

Item

Quant.

Quant.

Unid.

Unid.

Descrição

Descrição

01
207
Unidade
Acuidade Visual
1ª Classificada: RMAG Serviços e Consultoria em Projetos Eireli
Valor Total do Lote: R$ 2.498,49
Lote nº 05 - Itens nº 01 e 02:
Item

Quant.

Unid.

Descrição

01

205

Unidade

Eletrocardiograma - ECG

Valor Unitário
em R$
R$ 12,07

Valor Total
em R$
R$ 2.498,49

Valor Unitário
em R$
R$ 16,65

Valor Total
em R$
R$ 3.413,25

02
205
Unidade
Eletroencefalograma - EEG
R$ 35,05
R$ 7.185,25
1ª Classificada: Laboratório Bauru de Patologia Clínica - Policlínica em Serviços Auxiliares ao
Diagnóstico e Terapia Ltda.
Valor Total do Lote: R$ 10.598,50
Lote nº 06 - Item nº 01:
Valor Unitário Valor Total
em R$
em R$
01
210
Unidade
Espirometria
R$ 22,37
R$ 4.697,70
1ª Classificada: Laboratório Bauru de Patologia Clínica - Policlínica em Serviços Auxiliares ao
Diagnóstico e Terapia Ltda.
Valor Total do Lote: R$ 4.697,70
Lote nº 07 - Item nº 01:
Item

Item

Quant.

Quant.

Unid.

Unid.

Descrição

Descrição

Avaliação Psicossocial – Conforme as
normas regulamentares NR 33 – NR 35
1ª Classificada: Edineia A De Moura
Valor Total do Lote: R$ 11.144,64
01

141

Unidade

QUINTA, 25 DE FEVEREIRO DE 2.021

Valor Unitário
em R$

Valor Total
em R$

R$ 79,04

R$ 11.144,64

Processo Administrativo nº 4634/2020 - DAE
Pregão Eletrônico pelo Sistema de Registro de Preços nº 065/2020 – DAE
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de álcool gel 70%, antisséptico de uso cosmético para
higienização das mãos, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital.
Notificamos aos interessados no certame epigrafado que o julgamento e classificação havido foi
devidamente homologado pela Presidente do Conselho Administrativo do DAE em 22/02/2021 e seu
objeto adjudicado conforme segue:

Quant.

Unid.

Descrição

Álcool Gel 70%, antisséptico de uso
cosmético para higienização das mãos:
Produto envasado em embalagem de 400
a 500g, devendo constar na embalagem
01
500
kg
o número de registro ou notificação do
produto e o número da autorização de
funcionamento na ANVISA do fabricante.
Marca/Modelo: ADLUX
1ª Classificada: Irineu Valentim Tonelotto - ME
Valor Total do Lote: R$ 4.990,00

Valor Unitário
em R$

Valor Total
em R$

R$ 9,98

R$ 4.990,00

Processo Administrativo nº 4263/2019 - DAE
Pregão Eletrônico pelo Sistema de Registro de Preços nº 081/2020 - DAE
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de válvula de gaveta (registro), EURO 24 e 25,
conforme especificações contidas no Anexo I do Edital.
Notificamos aos interessados no certame epigrafado que o julgamento e classificação havido foi
devidamente homologado pela Presidente do Conselho Administrativo do DAE em 22/02/2021 e seu
objeto adjudicado conforme segue:
Lote nº 01 - Itens nº 01 ao 05:
Item

Quant.

Unid.

Descrição

Valor Unitário
em R$

Válvula de gaveta (registro), EURO 24,
PN 16, DN: 50 mm, fabricado em ferro
fundido dúctil, com cunha revestida de
borracha, extremidades com bolsas para
01
100
Peça
R$ 258,00
uso em tubos de PVC/PBA (NBR 5647),
com junta elástica. Acionamento através
de cabeçote. NBR 6.916, 14.968.
Marca/Modelo: AVK Válvulas
Válvula de gaveta (registro), EURO 24,
PN 16, DN: 100 mm, fabricado em ferro
fundido dúctil, com cunha revestida de
borracha, extremidades com bolsas para
02
30
Peça
R$ 464,00
uso em tubos de PVC/PBA (NBR 5647),
com junta elástica. Acionamento através
de cabeçote. NBR 6.916, 14.968.
Marca/Modelo: AVK Válvulas
Válvula de gaveta (registro), EURO 25,
PN 16, DN: 100 mm, fabricado em ferro
fundido dúctil, com cunha revestida de
borracha, extremidades com bolsas para
03
10
Peça
uso em tubos de ferro fundido dúctil
R$ 555,00
ou PVC DEFOFO (NBR 7665), com
junta elástica. Acionamento através de
cabeçote. NBR 6.916, 14.968.
Marca/Modelo: AVK Válvulas
Válvula de gaveta (registro), EURO 25,
PN 16, DN: 150 mm, fabricado em ferro
fundido dúctil, com cunha revestida de
borracha, extremidades com bolsas para
04
06
Peça
uso em tubos de ferro fundido dúctil
R$ 807,30
ou PVC DEFOFO (NBR 7665), com
junta elástica. Acionamento através de
cabeçote. NBR 6.916, 14.968.
Marca/Modelo: AVK Válvulas
Válvula de gaveta (registro), EURO 25,
PN 16, DN: 200 mm, fabricado em ferro
fundido dúctil, com cunha revestida de
borracha, extremidades com bolsas para
05
05
Peça
uso em tubos de ferro fundido dúctil
R$ 1.307,00
ou PVC DEFOFO (NBR 7665), com
junta elástica. Acionamento através de
cabeçote. NBR 6.916, 14.968.
Marca/Modelo: AVK Válvulas
1ª Classificada: Império Dúctil Tubos e Conexões, Vendas e Serviços Eireli - ME
Valor Total do Lote: R$ 56.648,80

Valor Total
em R$

R$ 25.800,00

R$ 13.920,00

R$ 5.550,00

R$ 4.843,80

R$ 6.535,00

Processo Administrativo nº 4672/2017 - DAE
Pregão Eletrônico nº 082/2020 - DAE
Objeto: Aquisição de retentores, v’rings e selos mecânicos, conforme especificações contidas no Anexo
I do Edital.
Notificamos aos interessados no certame epigrafado que o julgamento e classificação havido foi
devidamente homologado pela Presidente do Conselho Administrativo do DAE em 22/02/2021 e seu
objeto adjudicado conforme segue:
Lote nº 01 – Bombemi Comercial Ltda. - ME
Lote nº 02 – Plena Comércio Ltda. - ME
Lote nº 03 – M Momesso Comércio e Manutenção de Bombas Ltda. - ME
Valor Total: R$ 44.690,60
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QUINTA, 25 DE FEVEREIRO DE 2.021

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU/SP, COM O OBJETIVO EM
CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 15 § 2º DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93,
DISPONIBILIZAMOS ABAIXO:
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 028/2020
Processo Administrativo nº 7577/2018 - DAE
Pregão Eletrônico pelo Sistema de Registro de Preços nº 172/2019 - DAE
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de óleos lubrificantes, graxa, fluido de freio, ureia,
aditivo automotivo, detergentes e estopa, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital.
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru
Compromissária: Axxon Oil Lubrificantes Ltda - EPP
COTA PRINCIPAL:
Lote nº 01 – Itens nº 01 ao 08:
Item Quant. Unid.

Descrição

Óleo lubrificante multiviscoso de alto desempenho
para motores a gasolina e álcool, classificação API SL
(ou SUPERIOR), SAE 20W50, ou SUPERIOR, em
01
375
Litro
embalagem de 01 a, no máximo, 50 litros.
Marca/Modelo: LUCHETI DEITON SUPER
PREMIUM SAE 20W50
Óleo lubrificante para motor FLEX, classificação API
SL (ou SUPERIOR) SAE 15W40, em embalagem de 01
02
1.125 Litro
a, no máximo, 50 litros.
Marca/Modelo: LUCHETI DEITON POWER FLEX
SAE 15W40
Óleo lubrificante para motor FLEX, classificação
API SL (ou SUPERIOR) SAE 5W40 sintético, em
03
225
Litro
embalagem de 01 a, no máximo, 50 litros.
Marca/Modelo: LUCHETI DEITON NEW FORCE
SAE 5W40
Óleo lubrificante para motor Flex classificação API
SAE 5W30 Sintético em embalagem de 01 a, no
04
525
Litro
máximo, 50 litros.
Marca/Modelo: LUCHETI DEITON NEW FORCE
SAE 5W30
Óleo Lubrificante sintético para motor Diesel,
Classificação SAE 5W30 especificação
WSSM2C913-D, em embalagem de 01 a, no máximo,
05
113
Litro
50 litros.
Marca/Modelo: LUCHETI DEITON ORION
SYNTHETIC SAE 5W30
Óleo Lubrificante para Motor FLEX, classificação API
SJ (ou SUPERIOR), SAE 10W40, em embalagem de
06
188
Litro
01 a, no máximo, 50 litros.
Marca/Modelo: LUCHETI DEITON PLUS SAE
10W40
Óleo lubrificante de alto desempenho para motores a
Diesel Turbo, classificação API CI-4 (ou SUPERIOR)
- SAE 15W40, em embalagem de 01 a, no máximo, 50
07
3.750 Litro
litros.
Marca/Modelo: LUCHETI DEITON ORION SAE
15W40
Óleo Lubrificante para Motor Diesel, SAE 10W40 Semi
08
450
Litro Sintético, em embalagem de 01 a, no máximo, 50 litros.
Marca/Modelo: LUBRAX TECNO
Lote nº 02 – Itens nº 01 ao 02:
Item Quant. Unid.

01

02

75

300

Litro

Litro

Lote nº 06 – Item nº 01:
Item Quant. Unid.
01

1.500

Litro

Descrição
Óleo lubrificante multiviscoso de alto desempenho para
motores de 4T de motocicletas, classificação API SJ (ou
SUPERIOR), SAE 20W50, em embalagem de 01 a, no
máximo, 50 litros.
Marca/Modelo: LUCHETI DEITON 4 TEMPOS
Óleo Lubrificante para Motocicletas classificação
4T-MX10W30 SJ (ou SUPERIOR), em embalagem de
01 a, no máximo, 50 litros.
Marca/Modelo: LUCHETI DEITON ULTRA 4
TEMPOS

Valor Unitário em
R$

R$ 8,63

R$ 6,50

R$ 15,70

R$ 15,00

R$ 17,58
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Lote nº 12 – Itens nº 01 ao 08:
Item Quant. Unid.

Óleo lubrificante multiviscoso de alto desempenho
para motores a gasolina e álcool, classificação API SL
(ou SUPERIOR), SAE 20W50, ou SUPERIOR, em
01
125
Litro
embalagem de 01 a, no máximo, 50 litros.
Marca/Modelo: LUCHETI DEITON SUPER
PREMIUM SAE 20W50
Óleo lubrificante para motor FLEX, classificação API
SL (ou SUPERIOR) SAE 15W40, em embalagem de 01
02
375
Litro
a, no máximo, 50 litros.
Marca/Modelo: LUCHETI DEITON POWER FLEX
SAE 15W40
Óleo lubrificante para motor FLEX, classificação
API SL (ou SUPERIOR) SAE 5W40 sintético, em
03
75
Litro
embalagem de 01 a, no máximo, 50 litros.
Marca/Modelo: LUCHETI DEITON NEW FORCE
SAE 5W40
Óleo lubrificante para motor Flex classificação API
SAE 5W30 Sintético em embalagem de 01 a, no
04
175
Litro
máximo, 50 litros.
Marca/Modelo: LUCHETI DEITON NEW FORCE
SAE 5W30
Óleo Lubrificante sintético para motor Diesel,
Classificação SAE 5W30 especificação
WSSM2C913-D, em embalagem de 01 a, no máximo,
05
37
Litro
50 litros.
Marca/Modelo: LUCHETI DEITON ORION
SYNTHETIC SAE 5W30
Óleo Lubrificante para Motor FLEX, classificação API
SJ (ou SUPERIOR), SAE 10W40, em embalagem de
06
62
Litro
01 a, no máximo, 50 litros.
Marca/Modelo: LUCHETI DEITON PLUS SAE
10W40
Óleo lubrificante de alto desempenho para motores a
Diesel Turbo, classificação API CI-4 (ou SUPERIOR)
- SAE 15W40, em embalagem de 01 a, no máximo, 50
07
1.250 Litro
litros.
Marca/Modelo: LUCHETI DEITON ORION SAE
15W40
Óleo Lubrificante para Motor Diesel, SAE 10W40 Semi
08
150
Litro Sintético, em embalagem de 01 a, no máximo, 50 litros.
Marca/Modelo: LUBRAX TECNO
Lote nº 13 – Itens nº 01 ao 02:
Item Quant. Unid.

R$ 8,27

R$ 7,51

R$ 22,00

Valor Unitário em
R$
R$ 8,00

Valor Unitário em
R$

Óleo térmico industrial, para temperatura mínima de
170 graus, utilizado no equipamento kit tapa buraco
TBR500 em tambor de no máximo 200 litros.
Marca/Modelo: LUCHET LUC TERMI

R$ 7,80

COTA RESERVADA:
(Microempresa (ME) e Empresa de Pequeno Porte (EPP) qualificadas como tais, nos termos do art.
3º da Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006.)

Descrição

Óleo lubrificante multiviscoso de alto desempenho para
motores de 4T de motocicletas, classificação API SJ (ou
01
25
Litro SUPERIOR), SAE 20W50, em embalagem de 01 a, no
máximo, 50 litros.
Marca/Modelo: LUCHETI DEITON 4 TEMPOS
Óleo Lubrificante para Motocicletas classificação
4T-MX10W30 SJ (ou SUPERIOR), em embalagem de
02
100
Litro
01 a, no máximo, 50 litros.
Marca/Modelo: LUCHETI DEITON ULTRA 4
TEMPOS
Lote nº 14 – Itens nº 01 ao 04:
Item Quant. Unid.
01

37,5

Litro

02

10

Litro

03

50

Litro

04

75

Litro

R$ 10,70

Descrição

Descrição

Lote nº 17 – Item nº 01:
Item Quant. Unid.

Descrição
Óleo para motores 2T a gasolina, classificação API TC
(ou SUPERIOR), em frasco de 500 ml.
Marca/Modelo: LUCHETI DEITON 2 TEMPOS
Óleo para sistema Hidráulico e Mecânico para
compressores e Equipamentos Industriais AW150 em
embalagem de 01 a, no máximo, 20 litros.
Marca/Modelo: LUCHETI HIDRA AW 150
Óleo solúvel de base naftênica, com densidade mínima
a 20/4ºC, g/mL 0,90 em embalagem de 01 a, no
máximo, 20 litros.
Marca/Modelo: LUCHETI LUC SOL 110
Fluido de freio DOT 4, classificação SAE J1703,
FMVSS-116, em frasco de 500 ml.
Marca/Modelo: RADNAQ DOT 4
Descrição

Óleo térmico industrial, para temperatura mínima de
170 graus, utilizado no equipamento kit tapa buraco
01
500
Litro
TBR500 em tambor de no máximo 200 litros.
Marca/Modelo: LUCHET LUC TERMI
Vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses
Assinatura: 09/03/2020

Valor Unitário em
R$

R$ 8,63

R$ 6,50

R$ 15,70

R$ 15,00

R$ 17,58

R$ 8,27

R$ 7,51

R$ 22,00
Valor Unitário em
R$
R$ 8,00

R$ 10,70

Valor Unitário em
R$
R$ 8,80

R$ 9,18

R$ 14,00

R$ 6,43
Valor Unitário em
R$
R$ 7,80
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EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 029/2020

Processo Administrativo nº 6566/2019 - DAE
Pregão Eletrônico pelo Sistema de Registro de Preços nº 184/2019 - DAE
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de cal hidratada especial para tratamento de água,
conforme especificações contidas no Anexo I do Edital.
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru
Compromissária: Avanex Indústria e Comércio Ltda.
Lote nº 01 - Item nº 01:
Item Quant.

Unid.

Descrição

Valor Unitário em
R$

Cal Hidratada especial para tratamento de água,
conforme especificações no Anexo I do Edital.
Marca: Belocal
Vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses
Assinatura: 17/03/2020
01

210

Tonelada

R$ 642,00

QUINTA, 25 DE FEVEREIRO DE 2.021

COTA RESERVADA:
(Microempresa (ME) e Empresa de Pequeno Porte (EPP) qualificadas como tais, nos termos do art.
3º da Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006.)
Lote nº 19 – Item nº 01:
Item Quant.
01

Unid.

Descrição

Valor Unitário
em R$

Litro

Ureia líquida - Arla-32
Marca/Modelo: Sun Energy

R$ 1,74

Descrição

Valor Unitário
em R$

1.250

Lote nº 22 – Item nº 01:
Item Quant.

Unid.

Estopa de 11ª linha, na cor branca, 100% algodão, em
fardos de 10 a, no máximo, 25 Kg.
Marca/Modelo: ATHENAS
Vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses
Assinatura: 19/05/2020
01

125

Kg

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 025/2020

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 027/2020

Processo Administrativo nº 7577/2018 – DAE
Pregão Eletrônico pelo Sistema de Registro de Preços nº 172/2019 - DAE
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de óleos lubrificantes, graxa, fluido de freio,
ureia, aditivo automotivo, detergentes e estopa, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital.
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru
Compromissária: Na Ativa Comercial Eireli
COTA PRINCIPAL:
Lote nº 03 - Itens nº 01 ao 04:
Item Quant.

Unid.

Descrição

Óleo para motores 2T a gasolina, classificação API TC
(ou SUPERIOR), em frasco de 500 ml.
Marca/Modelo: PETRONAS/SPRINTA T300
Óleo para sistema Hidráulico e Mecânico para
compressores e Equipamentos Industriais AW150 em
02
30
Litro
embalagem de 01 a, no máximo, 20 litros.
Marca/Modelo: PETRONAS/GEAR MEP 150
Óleo solúvel de base naftênica, com densidade mínima a
20/4ºC, g/mL 0,90 em embalagem de 01 a, no máximo,
03
150
Litro
20 litros.
Marca/Modelo: PETROBRÁS/LUBRAX UTILE PE
Fluido de freio DOT 4, classificação SAE J1703,
04
225
Litro
FMVSS-116, em frasco de 500 ml.
Marca/Modelo: RADNAQ
Lote nº 04 - Itens nº 01 ao 04:
01

112,5

Item Quant.

Litro

Unid.

Descrição

Óleo tipo EP para lubrificação de transmissões, tomada
de força, diferenciais e redutores de velocidade e sistemas
hidráulicos de pá carregadeiras, classificação API GL-5
01
600
Litro
SAE 85W140, em embalagem de 01 a, no máximo, 50
litros.
Marca/Modelo: INCOL/GEAR SW14
Óleo para transmissões automáticas e direção hidráulica
ATF (coloração vermelha), em embalagem de 01 a, no
02
225
Litro
máximo, 50 litros.
Marca/Modelo: INCOL/TRANS ATF
Óleo lubrificante para câmbio e diferencial API GL-5, em
03
375
Litro
embalagem de 01 a, no máximo, 50 litros.
Marca/Modelo: INCOL/GEAR S140
Óleo para transmissão 75W90 API GL-4 Sintético
especificação WSD-M2C200-C em embalagem de 01 a,
04
38
Litro
no máximo, 50 litros.
Marca/Modelo: PETRONAS/TUTELA ZC 75W90
SYNTH
Vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses
Assinatura: 19/05/2020

Valor
Unitário em
R$
R$ 8,90

R$ 9,18

R$ 14,00

R$ 6,59
Valor
Unitário em
R$

R$ 9,52

01

3.750

Descrição

Litro

Ureia líquida - Arla-32
Marca/Modelo: SUN ENERGY

Item Quant. Unid.

Valor
Unitário em
R$

Descrição

Estopa de 11ª linha, na cor branca, 100% algodão, em fardos
de 10 a, no máximo, 25 Kg.
Marca/Modelo: RIO SANTA
Vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses
Assinatura: 19/05/2020
01

375

Kg

R$ 9,24

Processo Administrativo nº 295/2020 – DAE
Pregão Eletrônico pelo Sistema de Registro de Preços nº 026/2020 - DAE
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de Ácido Sulfúrico para tratamento de água,
conforme especificações contidas no Anexo I do Edital.
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru
Compromissária: Faxon Química Ltda.
Lote nº 01 - Item nº 01:
Item Quant.

Unid.

Descrição
Ácido Sulfúrico, utilizado para fins de geração de
dióxido de cloro através de geradores tipo SVP-Pure em
01
245
Tonelada
tratamento de água para consumo humano, conforme
especificações contidas no Anexo I do Edital.
Marca: Faxon
Vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses
Assinatura: 20/05/2020

Valor Unitário

R$ 2.465,00

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 050/2020
R$ 9,87

R$ 10,71

R$ 14,46

Processo Administrativo nº 338/2020 – DAE
Pregão Eletrônico pelo Sistema de Registro de Preços nº 034/2020 - DAE
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de Cloro Líquido, em cilindros de 900 kg,
conforme especificações contidas no Anexo I do Edital.
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru
Compromissária: Gr Indústria, Comércio e Transportes de Produtos Químicos Ltda.
Lote nº 01 - Item nº 01:
Item Quant.

Unid.

Valor Unitário
em R$

Descrição

Cloro Líquido, em cilindros de 900 kg, conforme
especificações no Anexo I do Edital.
Marca: Katrium
Vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses
Assinatura: 20/08/2020
01

Processo Administrativo nº 7577/2018 – DAE
Pregão Eletrônico pelo Sistema de Registro de Preços nº 172/2019 - DAE
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de óleos lubrificantes, graxa, fluido de freio,
ureia, aditivo automotivo, detergentes e estopa, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital.
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru
Compromissária: Elaine Cristina Cândida da Silva EPP
COTA PRINCIPAL:
Lote nº 08 – Item nº 01:
Unid.

Processo Administrativo nº 7577/2018 – DAE
Pregão Eletrônico pelo Sistema de Registro de Preços nº 172/2019 - DAE
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de óleos lubrificantes, graxa, fluido de freio,
ureia, aditivo automotivo, detergentes e estopa, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital.
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru
Compromissária: Estoparia Rio Santa Eireli EPP
COTA PRINCIPAL:
Lote nº 11 – Item nº 01:

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 031/2020

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 026/2020

Item Quant.

R$ 9,24

Valor Unitário
em R$
R$ 1,74

63

Tonelada

R$ 11.500,00

SERVIÇO DE RECEITA

Processo
2829/2018
4564/2018
1507/2020

Processo
6562/2019

DEFERIDOS:
Interessado(s)
Jussara Lopes Ferreira
Regina Rodrigues Pereira Lopes
Luis Jacinto da Silva

Assunto
Solicitações diversas
Restituição
Análise de Conta e Análise de Vazamento

PARCIALMENTE DEFERIDOS:
Interessado(s)
Sandra Suely Zilio Alves

Assunto
Análise de Conta
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QUINTA, 25 DE FEVEREIRO DE 2.021
CONCLUÍDOS - À DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA:
Interessado(s)
Assunto
Mayara Ferraz de Souza
Análise de Conta

Processo
8532/2020

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
“Serviços On-Line”.
Inscrição

Processo

Ano

5.600.278-25

2299

2014

4.424.991-10

2369

2017

5.440.500-69

2745

2017

5.440.500-69

1462

2018

3.579.226-12

9025

2018

5.150.440-28

1086

2019

2.159.800-30

4435

2020

4.944.766-33

5326

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 “Serviços On-Line”.
Processo

Documento a ser apresentado
I – Declaração solicitando o pedido de restituição (em credito ou em
espécie);
II – Declaração de anuência do responsavel pela Marselha Residencial
autorizando a restituição;
III – Nota, recibo ou documento bancário comprovando o pagamento
Marselha
da referência 11/2011 com vencimento 14/12/2011. (caso o
106/2012
Residencial
comprovante esteja em nome de terceiro anexar junto copia do
documento pessoal e autorização da restituição);
IV – Nota, recibo ou documento bancário comprovando o pagamento
da referência 09/2012 com vencimento 14/10/2012 (caso o
comprovante esteja em nome de terceiro anexar junto copia do
documento pessoal e autorização da restituição).
I – Declaração solicitando o pedido de restituição (em credito ou em
espécie);
II – Declaração de anuência do responsavel pelo Condominio Edificio
Condominio
854/2012
Keller autorizando a restituição, juntamente com a ata de eleição e
Edificio Keller
posse de sindico;
III – Declaração de anuência do responsavel pela GCR Administração
e Serviço Ltda autorizando a restituição.
I – Documento que comprove vinculo com o imóvel, caso proprietário
(matricula, escritura ou contrato de compra e venda) em caso de
locatário/inquilino (contrato de locação em vigencia autenticado em
cartorio);
Rodrigo Camargo II – Nota, recibo ou documento bancário comprovando o pagamento da
1535/2012
Maia
referência 12/2011 com vencimento 12/01/2012. (caso o comprovante
esteja em nome de terceiro anexar junto copia do documento pessoal e
autorização da restituição);
III – Declaração de anuência do responsavel pela Sispag Fornecedores
autorizando a restituição.

2871/2012

3914/2012

6929/2012

21

Condominio
Edificio Keller

EMDURB - Empresa Municipal de
Desenvolvimento Urbano e Rural

Luiz Carlos da Costa Valle
Presidente

SETOR DE NECRÓPOLES E FUNERÁRIA
CONVOCAÇÃO
01 - Convocamos os familiares do Sra. THEREZINHA NICOLA DE CASTRO (falecida), titular do
jazigo nº 21.169, Ficha: 3.214, localizado à Travessa: 05, Quadra: 01, Linha: Direita 5 do Cemitério
Municipal REDENTOR, a se manifestarem quanto a transferência de titularidade do jazigo p/ a Sra.
ALICE NICOLA LAMBIASE.
Favor comparecer à Av. Rodrigues Alves, Q. 19, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar
da data desta publicação para manifesto contrário. Em caso de não comparecimento, ficam os
familiares cientes e de acordo com a transferência.
Bauru, 18 de Fevereiro de 2021.
Sidnei Aparecido de Souza
Diretor de Manutenção e Modais

Interessado(s)

Residencial
Villagio
Dampezzo

I – Declaração solicitando o pedido de restituição (em credito ou em
espécie).
II – Declaração de anuência do responsável pelo Condominio
Residencial Villagio Dampezzo autorizando a restituição.
III – Ata de assembleia de eleição e posse do sindico. (RG e CPF do
sindico).

Marselha
Residencial

I – Declaração solicitando o pedido de restituição (em credito ou em
espécie);
II – Declaração de anuência do responsavel pela Marselha Residencial
autorizando a restituição ;
III – Nota, recibo ou documento bancário comprovando o pagamento
da referência 11/2011 com vencimento 14/12/2011. (caso o
comprovante esteja em nome de terceiro anexar junto copia do
documento pessoal e autorização da restituição);
IV – Nota, recibo ou documento bancário comprovando o pagamento
da referência 09/2012 com vencimento 14/10/2012. (caso o
comprovante esteja em nome de terceiro anexar junto copia do
documento pessoal e autorização da restituição).

I – Declaração solicitando o pedido de restituição (em credito ou em
espécie);
II – Declaração de anuência do responsavel pelo Condominio Edificio
Keller autorizando a restituição, juntamente com a ata de eleição e
posse de sindico;
III – Declaração de anuência do responsavel pela GCR Administração
e Serviço Ltda autorizando a restituição.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 013/2021
Processo nº 5463/2020 – Pregão Eletrônico - Registro de Preços nº 053/2020.
Contratante: EMDURB – Compromissária: RIZON INDUSTRIA DE MÁQUINAS LTDA. EPP.
Objeto: O objeto da presente licitação tem como finalidade o registro de preços para eventual AQUISIÇÃO
de máscara de transferência plástica, conforme especificação abaixo descrita:
Item

Qtde
Estimada

Un

DESCRIÇÃO

Marca

Valor
unitário

Valor Total

Máscara de Transferência
Plástica, Transparente,
IMPRIMAX R$ 10,50
R$ 1.050,00
Médio Tack – 50 cm largura
VALOR TOTAL GLOBAL
R$ 1.050,00 (Um mil e cinquenta reais)
Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias do recebimento do produto mediante emissão da nota fiscal.
Vigência: 12 (doze) meses a partir de sua assinatura.
Assinatura: 16/02/2021
Bauru, 25 de fevereiro de 2021.
Presidente da EMDURB.
09

100

Metro

NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO RP Nº 049/2020 – PROCESSO Nº 4802/2020
Notificamos aos interessados no processo em epígrafe, que o julgamento e a classificação havidos foram
devidamente adjudicados e homologados pelo Presidente da EMDURB, à empresa SANTOS SAFETY
CONSULTORIA E SOLUÇÕES EM SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI para os lotes 01 e 03,
conforme descrito no Anexo I do edital:
Objeto: Eventual aquisição de luvas de Segurança, conforme especificações abaixo:
COTA PRINCIPAL
LOTE
QTD UN.
01

01

15.000 Pares

TAMANHO

DESCRIÇÃO

G (9”)

Luva Nylon – Luva
confeccionada em
nylon, na cor
preta com banho
poliuretano na
palma e dedos, com
elástico no
punho, com C.A ou
Certificado de
Conformidade
Sinmetro ou
Certificado de
Conformidade
Inmetro conforme MP
905/2019.

MARCA

DANNY/
FLEXTATIL
C.A.
Nº 29014

VR.
UNIT.

R$
2,80

VR.
TOTAL

R$
42.000,00

DIÁRIO OFICIAL DE BAURU

22
LOTE
QTD UN.
02

TAMANHO

02

500

Pares

ÚNICO

03

300

Pares

ÚNICO

LOTE
QTD UN.
03

TAMANHO

DESCRIÇÃO

MARCA

Luva de Vaqueta –
Luva de
segurança modelo 05
dedos
confeccionada em
100% couro de
vaqueta na cor natural,
possui
FRACASSADO
punho, com C.A. ou
Certificado
de Conformidade
Sinmetro ou
Certificado de
Conformidade
Inmetro conforme MP
905/2019.
Luva Vaqueta Mista
36 cm – Confeccionada
em vaqueta natural
curtida ao cromo,
modelo 5 dedos, tipo
petroleira, com dorso
e polegar em raspa,
com reforço na palma
interna, com elástico,
FRACASSADO
tamanho 36 cm
punho de punho, com
C.A. ou Certificado
de Conformidade
Sinmetro ou
Certificado de
Conformidade
Inmetro conforme MP
905/2019.
DESCRIÇÃO

MARCA

VR.
UNIT.

VR.
UNIT.

VR.
TOTAL

06

450

Pares

G

07

150

Caixa
com
100
un.

M

08

150

Caixa
com
100
un.

G

09

250

Pares

G (9”)

VR.
TOTAL

Luva de borracha
para alta-tensão 500
Volts – Acompanhadas
de luvas de vaqueta
para sobreposição
com fivelas no dorso
ORION/LUVA
para ajuste, pulso
ALTA TENSÃO
R$
R$
15 cm, ambas com
04
10
Pares
ÚNICO
500 V.
203,41 2.034,10
C.A. ou Certificado
C.A. Nº 2178
de Conformidade
C.A Nº 14.814
Sinmetro ou
Certificado de
Conformidade
Inmetro conforme MP
905/2019.
COTA RESERVADA PARA EMPRESAS ME/EPP
VR.
LOTE
VR.
QTD UN. TAMANHO
DESCRIÇÃO
MARCA
04
UNIT. TOTAL
Luva de látex M –
Confeccionadas em
látex de borracha
natural com espessura
0,40 mm, forrada
com flocos de
algodão; superfície
antiderrapante na
FRACASSADO
05
450 Pares
M
palma e dedos, com
C.A. ou Certificado
de Conformidade
Sinmetro ou
Certificado de
Conformidade
Inmetro conforme MP
905/2019.
Luva de látex G –
Confeccionadas em
látex de borracha
natural com espessura
0,40 mm, forrada
com flocos de
algodão; superfície
antiderrapante na
FRACASSADO
palma e dedos, com
C.A. ou Certificado
de Conformidade
Sinmetro ou
Certificado de
Conformidade
Inmetro conforme MP
905/2019.

QUINTA, 25 DE FEVEREIRO DE 2.021

VALOR TOTAL

Luva para
procedimentos
não cirúrgicos M – Tamanho M,
confeccionada em
látex (borracha
natural), superfície
lisa, pulverizada
internamente
com pó de amido,
FRACASSADO
não esterilizada,
ambidestra, com
C.A. ou Certificado
de Conformidade
Sinmetro ou
Certificado de
Conformidade
Inmetro conforme MP
905/2019.
Luva para
procedimentos
não cirúrgicos G – Tamanho G,
confeccionada em
látex (borracha
natural), superfície
lisa, pulverizada
internamente
com pó de amido,
FRACASSADO
não esterilizada,
ambidestra, com
C.A. ou Certificado
de Conformidade
Sinmetro ou
Certificado de
Conformidade
Inmetro conforme MP
905/2019.
Luva para produtos
químicos – Com
dupla camada em látex
natural e neoprene para
uma maior resistência
química, com C.A.
ou Certificado de
FRACASSADO
Conformidade
Sinmetro ou
Certificado de
Conformidade
Inmetro conforme MP
905/2019.
R$ 44.034,10 (quarenta e quatro mil, trinta e quatro reais e
dez centavos).

Estimativa para 12 (doze) meses.
Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias do recebimento do produto mediante emissão de Nota Fiscal.
Bauru, 25 de fevereiro de 2021.
Presidente da EMDURB.
EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 063096
Processo nº 078/2020 – Pregão Eletrônico – R.P. nº 009/2020.
Contratante: EMDURB – Compromissária: PATRICIA MARA TAMBORRINO IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO EIRELI. EPP.
Objeto: 01 jg. Pastilhas de freio dianteira; 01 jg. Vela de ignição; 01 un. Cabo ignição 1 saveiro 2005 1.6;01
un. Cabo ignição 2 - saveiro 2005 1.6; 01 un. Cabo ignição 3 - saveiro 2005 1.6; 01 un. Cabo ignição 4 saveiro 2005 1.6; 01 un. Bomba de combust. -flex; 01 un. Correia dentada 026/ 109119/C; 01 un. correia
do alternador; 01 un. Tensor da correia; 01 un. Bomba d’agua; 01 un. Filtro de óleo lubrificante saveiro
1.6 8v ano 2005; 01 un. Cabo de fechadura; 01 un. Bateria para carro 12 volts.
Valor Total: R$ 776,24
Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias após a emissão da N.F.
Assinatura: 17/02/2021
Bauru, 25 de fevereiro de 2021.
Presidente da EMDURB.
EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 063097
Processo nº 078/2020 – Pregão Eletrônico – R.P. nº 009/2020.
Contratante: EMDURB – Compromissária: PATRICIA MARA TAMBORRINO IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO EIRELI. EPP.
Objeto: 02 un. Junta ext do semi-eixo dianteiro (homocinética) saveiro 2005 1.6; 02 un. Borracha vedação;
02 un. Rolamento 311/405645/1; 02 un. Rolamento 311/405625/1; 02 un. retentor 305/501641/1; 02 un.
Trava seg. coroa saveiro 2005 1.6; 02 un. Chapa trava saveiro 2005 1.6; 02 un. Porca n0111671 - saveiro
2005 1.6; 01 un. Junta da tampa do cabeçote; 01 un. Cabo freio de mao; 01 un. Alavanca do freio de mão;
01 un. Cabo de embreagem; 01 un. Platô de embreagem; 01 un. Disco de embreagem; 01 un. Rolamento de
embreagem; 01 un. Maçaneta interna para porta; 02 un. Rolamento do cubo dianteiro.
Valor Total: R$ 1.493,73
Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias após a emissão da N.F.
Assinatura: 17/02/2021
Bauru, 25 de fevereiro de 2021.
Presidente da EMDURB.

QUINTA, 25 DE FEVEREIRO DE 2.021
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EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 063098
Processo nº 078/2020 – Pregão Eletrônico – R.P. nº 009/2020.
Contratante: EMDURB – Compromissária: FERRARINI COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES
LTDA. EPP.
Objeto: 01 un. Cano d’ agua do motor.
MANGUEIRA
Valor Total: R$ 376,00
Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias após a emissão da N.F.
Assinatura: 17/02/2021
Bauru, 25 de fevereiro de 2021.
Presidente da EMDURB.
EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 063099
Processo nº 12.315/2019 – Pregão Eletrônico - RP nº 008/2020
Contratante: EMDURB
Compromissaria: THB DISTRIBUIDORA DE URNAS MORTUÁRIA EIRELI EPP.
Objeto: 025 un. Urna assistencial infantil 0,50 cm.
Valor Total: R$ 3.125,00
Condições de Pagamento: 30 dias da emissão da Nota Fiscal.
Assinatura: 17/02/2021
Bauru, 25 de fevereiro de 2021.
Presidente da EMDURB.
EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 063100
Processo nº 1970/2020 – Pregão Eletrônico R.P. nº 025/2020
Contratante: EMDURB – Compromissária: FIOLUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.
EPP.
Objeto: 018 Br. Canaleta sistema x dupla 20 x 12
Valor Total: R$ 119,70
Condições de Pagamento: 30 dias da emissão da Nota Fiscal.
Assinatura: 17/02/2021
Bauru, 25 de fevereiro de 2021.
Presidente da EMDURB.
EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 063101
Processo nº 1907/2020 – Pregão Eletrônico RP nº 029/2020
Contratante: EMDURB – Compromissária: SELTOM COMÉRCIO DE GÁS LTDA. EPP..
Objeto: 01 Gás doméstico (botijão 13 kg).
Valor Total: R$ 61,00
Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias após a emissão da nota fiscal.
Assinatura: 17/02/2021
Bauru, 25 de fevereiro de 2021.
Presidente da EMDURB.
EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 063102
Processo nº 1907/2020 – Pregão Eletrônico RP nº 029/2020
Contratante: EMDURB – Compromissária: SELTOM COMÉRCIO DE GÁS LTDA. EPP..
Objeto: 01 Gás doméstico (botijão 13 kg).
Valor Total: R$ 61,00
Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias após a emissão da nota fiscal.
Assinatura: 17/02/2021
Bauru, 25 de fevereiro de 2021.
Presidente da EMDURB.
EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 063103
Processo nº 0364/16 - Pregão Presencial nº 001/16
Contratante: EMDURB
Compromissaria: ALGAR TELECOM S/A.
Objeto: 01 MO Telefonia fixa
Valor Total: R$ 303,92
Condições de Pagamento: 10º Dia útil do mês subsequente a prestação do serviço.
Assinatura: 17/02/2021
Bauru, 25 de fevereiro de 2021.
Presidente da EMDURB.
EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 063104
Processo nº 0364/16 - Pregão Presencial nº 001/16
Contratante: EMDURB
Compromissaria: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Objeto: 01 MO Telefonia fixa
Valor Total: R$ 67,72
Condições de Pagamento: 10º Dia útil do mês subsequente a prestação do serviço.
Assinatura: 17/02/2021
Bauru, 25 de fevereiro de 2021.
Presidente da EMDURB.
EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 063105
Processo nº 0364/16 - Pregão Presencial nº 001/16
Contratante: EMDURB
Compromissaria: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Objeto: 01 MO Telefonia fixa
Valor Total: R$ 192,26
Condições de Pagamento: 10º Dia útil do mês subsequente a prestação do serviço.
Assinatura: 17/02/2021
Bauru, 25 de fevereiro de 2021.
Presidente da EMDURB.
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EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 063106
Processo nº 0662/18 - Inexigibilidade
Contratante: EMDURB
Compromissaria: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
Objeto: Serviço de postagem.
Valor Total: R$ 774,22
Condições de Pagamento: Dia fixo
Assinatura: 17/02/2021
Bauru, 25 de fevereiro de 2021.
Presidente da EMDURB.
EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 063107
Processo nº 10410/2019 – Dispensa de Licitação
Contratante: EMDURB
Contratada: MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.
Objeto: Pedágios.
Valor: R$ 14.468,60
Condições de pagamento: dia fixo.
Assinatura: 04/02/2021
Bauru, 25 de fevereiro de 2021.
Presidente da EMDURB.

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

Donizete do Carmo dos Santos
Presidente

Criada pela Lei 4830 de 17 de maio de 2002, tem como objetivo gerir Regime de Previdência Social dos
Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru da Administração Direta Autarquia Fundacional e da
Câmara e os recursos Previdenciários.
Horários e local de expediente
Rua Rio Branco, nº 19-31, Vila América, CEP 17014-037
Segunda à Sexta das 8h às 14h.
Todos os Atendimentos deverão ser Agendados por telefone:
- Impressão de Holerite e Folha de Pagamento:
3009-5522
- Atendimento para Aposentadoria e Pensão:
3009-5508
- Atendimento Serviço Social Recadastramento
3009-5501 e 3009-5502
- Perícia Médica
3009-5506
- Alteração/ Inclusão de Segurados e Dependentes
3009-5511
www.funprevbauru.sp.gov.br
TELEFONE
(14) 3009-5500
EMAILS
Presidência
-donizetesantos@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 dos Investimentos
-luizmacedo@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.!!!
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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.
Portaria nº 61/2021
Institui o grupo de trabalho para revisar o processo eleitoral dos membros do Conselho Curador, do
Conselho Fiscal da Funprev Bauru.
O Presidente da Funprev, no uso das atribuições conferidas pelo inciso XI do artigo 20 da Lei 4830/2002 e
pelo artigo 12, inciso II, alínea “a” da Lei 5804/2009;
Considerando o ofício n.º 10/2021 da Presidência da Funprev que solicitou a elaboração e a entrega do
Plano de Ação Anual do Conselho Curador para o exercício de 2021.
Considerando a Ata da Sessão Ordinária nº 003/2021, de 05/02/2021 do Conselho Curador, que analisou,
discutiu e deliberou sobre as ações para o exercício de 2021 e encaminhou o Plano de Ação para
conhecimento da Presidência da Funprev.
Considerando a necessidade de aprimoramento das atividades realizadas pela Funprev, integradas à missão
e aos objetivos, alcançando resultados cada vez melhores na gestão da Fundação.
Considerando a necessidade de parametrizar das ações a serem implantadas no âmbito da Funprev,
conduzindo de maneira organizada, objetiva, alinhada e transparente.
RESOLVE:
Art. 1º
Instituir o Grupo de Trabalho para revisar a legislação que trata do processo eleitoral dos
membros do Conselho Curador e Fiscal da Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais
Efetivos de Bauru – Funprev.
Art. 2º
O Grupo de Trabalho será composto pelos seguintes membros:
- Gabriella Lucarelli Rocha – membro do Conselho Curador;
- Elson Reis – membro do Conselho Fiscal;
- Renan Bernardo de Oliveira – servidor da Funprev e;
- Mônica Martyniak Donaire – servidor da Funprev.
Art. 3º
O Grupo de Trabalho será coordenado pela conselheira Gabriella Lucarelli Rocha.
Art. 4º
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação e o prazo de conclusão dos trabalhos do
grupo será até 90 (noventa) dias a partir de 01/03/2021.
Bauru, 10 de fevereiro de 2.021.
Donizete do Carmo dos Santos
Presidente da Funprev
Portaria nº 62/2021
Institui o grupo de trabalho para estudar a possibilidade de revisar o tempo de mandato dos membros dos
Conselhos Curador e Fiscal da Funprev.
O Presidente da Funprev, no uso das atribuições conferidas pelo inciso XI do artigo 20 da Lei 4830/2002 e
pelo artigo 12, inciso II, alínea “a” da Lei 5804/2009;
Considerando o ofício n.º 10/2021 da Presidência da Funprev que solicitou a elaboração e a entrega do
Plano de Ação Anual do Conselho Curador para o exercício de 2021.
Considerando a Ata da Sessão Ordinária nº 003/2021, de 05/02/2021 do Conselho Curador, que analisou,
discutiu e deliberou sobre as ações para o exercício de 2021 e encaminhou o Plano de Ação para
conhecimento da Presidência da Funprev.
Considerando a necessidade de aprimoramento das atividades realizadas pela Funprev, integradas à missão
e aos objetivos, alcançando resultados cada vez melhores na gestão da Fundação.
Considerando a necessidade de parametrizar das ações a serem implantadas no âmbito da Funprev,
conduzindo de maneira organizada, objetiva, alinhada e transparente.
RESOLVE:
Art. 1º
Instituir o Grupo de Trabalho para estudar a possibilidade de revisar o tempo de mandato
dos membros dos Conselhos Curador e Fiscal, bem como do Comitê de Investimentos da Fundação de
Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru – Funprev.
Art. 2º
O Grupo de Trabalho será composto pelos seguintes membros:
- Sérgio Ricardo Corrêa Alberto – membro do Conselho Curador;
- Rubens Roberto Rodrigues de Souza – membro do Conselho Fiscal e;
- Louise Adeline Carvalho Cândido – servidor da Funprev.
Art. 3º
O Grupo de Trabalho será coordenado pelo conselheiro Sérgio Ricardo Corrêa Alberto.
Art. 4º
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação e o prazo de conclusão dos trabalhos do
grupo será até 90 (noventa) dias a partir de 01/03/2021.
Bauru, 10 de fevereiro de 2.021.
Donizete do Carmo dos Santos
Presidente da Funprev
Portaria nº 63/2021
Institui o grupo de trabalho para analisar a alteração do mandato e estudos visando à possibilidade de
criação de gratificação para os membros do Comitê de Investimento da Funprev.
O Presidente da Funprev, no uso das atribuições conferidas pelo inciso XI do artigo 20 da Lei 4830/2002 e
pelo artigo 12, inciso II, alínea “a” da Lei 5804/2009;
Considerando o ofício n.º 10/2021 da Presidência da Funprev que solicitou a elaboração e a entrega do
Plano de Ação Anual do Conselho Curador para o exercício de 2021.
Considerando a Ata da Sessão Ordinária nº 003/2021, de 05/02/2021 do Conselho Curador, que analisou,
discutiu e deliberou sobre as ações para o exercício de 2021 e encaminhou o Plano de Ação para
conhecimento da Presidência da Funprev.
Considerando a necessidade de aprimoramento das atividades realizadas pela Funprev, integradas à missão
e aos objetivos, alcançando resultados cada vez melhores na gestão da Fundação.
Considerando a necessidade de parametrizar das ações a serem implantadas no âmbito da Funprev,
conduzindo de maneira organizada, objetiva, alinhada e transparente.
RESOLVE:
Art. 1º
Instituir o Grupo de Trabalho para analisar a alteração do mandato e estudos visando à
possibilidade de criação de gratificação para os membros do Comitê de Investimento da Fundação de
Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru – Funprev.
Art. 2º
O Grupo de Trabalho será composto pelos membros abaixo, que deverão observar as implicações
e o prazo da Lei Complementar 173/2020.
- Sérgio Ricardo Corrêa Alberto – membro do Conselho Curador;
- Rubens Roberto Rodrigues de Souza – membro do Conselho Fiscal;
- Antônio Carlos Batista Martinez – membro do Comitê de Investimentos e;
- Diogo Nunes Pereira – membro do Comitê de Investimentos.
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Art. 3º
O Grupo de Trabalho será coordenado pelo conselheiro Sérgio Ricardo Corrêa Alberto.
Art. 4º
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação e o prazo de conclusão dos trabalhos do
grupo será até 180 (cento e oitenta) dias a partir de 01/03/2021.
Bauru, 10 de fevereiro de 2.021.
Donizete do Carmo dos Santos
Presidente da Funprev
Portaria nº 64/2021
Institui o grupo de trabalho para revisão da nomenclatura do Conselho Curador para Conselho
Deliberativo e os Artigos 7º e 43 da Lei nº 4.830/2002 da Funprev.
O Presidente da Funprev, no uso das atribuições conferidas pelo inciso XI do artigo 20 da Lei 4830/2002 e
pelo artigo 12, inciso II, alínea “a” da Lei 5804/2009;
Considerando o ofício n.º 10/2021 da Presidência da Funprev que solicitou a elaboração e a entrega do
Plano de Ação Anual do Conselho Curador para o exercício de 2021.
Considerando a Ata da Sessão Ordinária nº 003/2021, de 05/02/2021 do Conselho Curador, que analisou,
discutiu e deliberou sobre as ações para o exercício de 2021 e encaminhou o Plano de Ação para
conhecimento da Presidência da Funprev.
Considerando a necessidade de aprimoramento das atividades realizadas pela Funprev, integradas à missão
e aos objetivos, alcançando resultados cada vez melhores na gestão da Fundação.
Considerando a necessidade de parametrizar das ações a serem implantadas no âmbito da Funprev,
conduzindo de maneira organizada, objetiva, alinhada e transparente.
RESOLVE:
Art. 1º
Instituir o Grupo de Trabalho para revisão da nomenclatura do Conselho Curador para Conselho
Deliberativo e os Artigos 7º e 43 da Lei nº 4.830/2002 da Fundação de Previdência dos Servidores Públicos
Municipais Efetivos de Bauru – Funprev.
Art. 2º
O Grupo de Trabalho será composto pelos seguintes membros:
- Jose Aparecido dos Santos – membro do Conselho Curador;
- Rubens Roberto Rodrigues de Souza – membro do Conselho Fiscal e;
- Katia Cristina Gonçalves – servidor da Funprev.
Art. 3º
O Grupo de Trabalho será coordenado pelo conselheiro José Aparecido dos Santos.
Art. 4º
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação e o prazo de conclusão dos trabalhos do
grupo será até 90 (noventa) dias a partir de 01/03/2021.
Bauru, 10 de fevereiro de 2.021.
Donizete do Carmo dos Santos
Presidente da Funprev
Portaria nº 65/2021
Institui o grupo de trabalho para revisão do formato da realização de Concursos Públicos da Funprev.
O Presidente da Funprev, no uso das atribuições conferidas pelo inciso XI do artigo 20 da Lei 4830/2002 e
pelo artigo 12, inciso II, alínea “a” da Lei 5804/2009;
Considerando o ofício n.º 10/2021 da Presidência da Funprev que solicitou a elaboração e a entrega do
Plano de Ação Anual do Conselho Curador para o exercício de 2021.
Considerando a Ata da Sessão Ordinária nº 003/2021, de 05/02/2021 do Conselho Curador, que analisou,
discutiu e deliberou sobre as ações para o exercício de 2021 e encaminhou o Plano de Ação para
conhecimento da Presidência da Funprev.
Considerando a necessidade de aprimoramento das atividades realizadas pela Funprev, integradas à missão
e aos objetivos, alcançando resultados cada vez melhores na gestão da Fundação.
Considerando a necessidade de parametrizar das ações a serem implantadas no âmbito da Funprev,
conduzindo de maneira organizada, objetiva, alinhada e transparente.
RESOLVE:
Art. 1º
Instituir o Grupo de Trabalho para revisar o formato da realização de Concursos Públicos da
Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru - Funprev.
Art. 2º
O Grupo de Trabalho será composto pelos seguintes membros:
- Gabriella Lucarelli Rocha – membro do Conselho Curador;
- Cristiane Nunes Pereira dos Santos – membro do Conselho Fiscal e;
- Louise Adeline Carvalho Cândido – servidor da Funprev.
Art. 3º
O Grupo de Trabalho será coordenado pela conselheira Gabriella Lucarelli Rocha.
Art. 4º
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação e o prazo de conclusão dos trabalhos do
grupo será até 90 (noventa) dias a partir de 01/03/2021.
Bauru, 10 de fevereiro de 2.021.
Donizete do Carmo dos Santos
Presidente da Funprev
Portaria nº 66/2021
Institui o grupo de trabalho para melhoria do processo de Educação Previdenciária aos servidores ativos
da Funprev, PMB, DAE e Câmara.
O Presidente da Funprev, no uso das atribuições conferidas pelo inciso XI do artigo 20 da Lei 4830/2002 e
pelo artigo 12, inciso II, alínea “a” da Lei 5804/2009;
Considerando o ofício n.º 10/2021 da Presidência da Funprev que solicitou a elaboração e a entrega do
Plano de Ação Anual do Conselho Curador para o exercício de 2021.
Considerando a Ata da Sessão Ordinária nº 003/2021, de 05/02/2021 do Conselho Curador, que analisou,
discutiu e deliberou sobre as ações para o exercício de 2021 e encaminhou o Plano de Ação para
conhecimento da Presidência da Funprev.
Considerando a necessidade de aprimoramento das atividades realizadas pela Funprev, integradas à missão
e aos objetivos, alcançando resultados cada vez melhores na gestão da Fundação.
Considerando a necessidade de parametrizar das ações a serem implantadas no âmbito da Funprev,
conduzindo de maneira organizada, objetiva, alinhada e transparente.
RESOLVE:
Art. 1º
Instituir o Grupo de Trabalho para melhorar o processo de Educação Previdenciária aos
servidores ativos da Funprev, PMB, DAE e Câmara.
Art. 2º
O Grupo de Trabalho será composto pelos seguintes membros:
- Jose Aparecido dos Santos – membro do Conselho Curador;
- Neusa Maria Ferraz Valdo – membro suplente do Conselho Curador;
- Cristiane Nunes Pereira dos Santos – membro do Conselho Fiscal;
- Diogo Nunes Pereira – servidor da Funprev;
- Eduardo Telles de Lima Rala – servidor da Funprev e;
- Roberta Natali de Moraes – servidor da Funprev.
Art. 3º
O Grupo de Trabalho será coordenado pela conselheira suplente Neusa Maria Ferraz Valdo.
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Art. 4º
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação e o prazo de conclusão dos trabalhos do
grupo será até 60 (sessenta) dias a partir de 01/03/2021.
Bauru, 10 de fevereiro de 2.021.
Donizete do Carmo dos Santos
Presidente da Funprev
Portaria nº 67/2021
Institui o grupo de trabalho para análise da digitalização dos prontuários dos servidores inativos e ativos
sob custódia da Funprev.
O Presidente da Funprev, no uso das atribuições conferidas pelo inciso XI do artigo 20 da Lei 4830/2002 e
pelo artigo 12, inciso II, alínea “a” da Lei 5804/2009;
Considerando o ofício n.º 10/2021 da Presidência da Funprev que solicitou a elaboração e a entrega do
Plano de Ação Anual do Conselho Curador para o exercício de 2021.
Considerando a Ata da Sessão Ordinária nº 003/2021, de 05/02/2021 do Conselho Curador, que analisou,
discutiu e deliberou sobre as ações para o exercício de 2021 e encaminhou o Plano de Ação para
conhecimento da Presidência da Funprev.
Considerando a necessidade de aprimoramento das atividades realizadas pela Funprev, integradas à missão
e aos objetivos, alcançando resultados cada vez melhores na gestão da Fundação.
Considerando a necessidade de parametrizar das ações a serem implantadas no âmbito da Funprev,
conduzindo de maneira organizada, objetiva, alinhada e transparente.
RESOLVE:
Art. 1º
Instituir o Grupo de Trabalho para análise da digitalização dos prontuários dos servidores
inativos e ativos sob custódia da Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de
Bauru - Funprev.
Art. 2º
O Grupo de Trabalho será composto pelos seguintes membros:
- David José Françoso – membro do Conselho Curador;
- Eros Blattner Junior – membro do Conselho Fiscal;
- Alexandre Medeiros dos Santos – servidor da Funprev e;
- Renan Bernardo de Oliveira – servidor da Funprev.
Art. 3º
O Grupo de Trabalho será coordenado pelo conselheiro David José Françoso.
Art. 4º
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação e o prazo de conclusão dos trabalhos do
grupo será até 180 (cento e oitenta) dias a partir de 01/03/2021.
Bauru, 10 de fevereiro de 2.021.
Donizete do Carmo dos Santos
Presidente da Funprev
Portaria nº 68/2021
Institui o grupo de trabalho para analisar a organização dos arquivos físicos sob custódia da Funprev.
O Presidente da Funprev, no uso das atribuições conferidas pelo inciso XI do artigo 20 da Lei 4830/2002 e
pelo artigo 12, inciso II, alínea “a” da Lei 5804/2009;
Considerando o ofício n.º 10/2021 da Presidência da Funprev que solicitou a elaboração e a entrega do
Plano de Ação Anual do Conselho Curador para o exercício de 2021.
Considerando a Ata da Sessão Ordinária nº 003/2021, de 05/02/2021 do Conselho Curador, que analisou,
discutiu e deliberou sobre as ações para o exercício de 2021 e encaminhou o Plano de Ação para
conhecimento da Presidência da Funprev.
Considerando a necessidade de aprimoramento das atividades realizadas pela Funprev, integradas à missão
e aos objetivos, alcançando resultados cada vez melhores na gestão da Fundação.
Considerando a necessidade de parametrizar das ações a serem implantadas no âmbito da Funprev,
conduzindo de maneira organizada, objetiva, alinhada e transparente.
RESOLVE:
Art. 1º
Instituir o Grupo de Trabalho para analisar a organização dos arquivos físicos sob custódia da
Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru - Funprev.
Art. 2º
O Grupo de Trabalho será composto pelos seguintes membros:
- David José Françoso – membro do Conselho Curador;
- Elson Reis – membro do Conselho Fiscal;
- Diogo Nunes Pereira – servidor da Funprev;
- Eduardo Telles de Lima Rala – servidor da Funprev;
- Louise Adeline Carvalho Cândido – servidor da Funprev;
- Renan Bernardo de Oliveira – servidor da Funprev e;
- Roberta Natali de Moraes – servidor da Funprev.
Art. 3º
O Grupo de Trabalho será coordenado pelo conselheiro David José Françoso.
Art. 4º
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação e o prazo de conclusão dos trabalhos do
grupo será até 180 (cento e oitenta) dias a partir de 01/03/2021.
Bauru, 10 de fevereiro de 2.021.
Donizete do Carmo dos Santos
Presidente da Funprev
Portaria nº 69/2021
Institui o grupo de trabalho para analisar a reestruturação do site – Responsividade, Acessibilidade,
Informações (FAQ), Histórico, entre outros da Funprev.
O Presidente da Funprev, no uso das atribuições conferidas pelo inciso XI do artigo 20 da Lei 4830/2002 e
pelo artigo 12, inciso II, alínea “a” da Lei 5804/2009;
Considerando o ofício n.º 10/2021 da Presidência da Funprev que solicitou a elaboração e a entrega do
Plano de Ação Anual do Conselho Curador para o exercício de 2021.
Considerando a Ata da Sessão Ordinária nº 003/2021, de 05/02/2021 do Conselho Curador, que analisou,
discutiu e deliberou sobre as ações para o exercício de 2021 e encaminhou o Plano de Ação para
conhecimento da Presidência da Funprev.
Considerando a necessidade de aprimoramento das atividades realizadas pela Funprev, integradas à missão
e aos objetivos, alcançando resultados cada vez melhores na gestão da Fundação.
Considerando a necessidade de parametrizar das ações a serem implantadas no âmbito da Funprev,
conduzindo de maneira organizada, objetiva, alinhada e transparente.
RESOLVE:
Art. 1º
Instituir o Grupo de Trabalho para analisar a reestruturação do site – Responsividade,
Acessibilidade, Informações (FAQ), Histórico, entre outros da Fundação de Previdência dos Servidores
Públicos Municipais Efetivos de Bauru - Funprev.
Art. 2º
O Grupo de Trabalho será composto pelos seguintes membros:
- Ana Lígia Corrêa da Conceição – membro do Conselho Curador;
- Lucas Chasseraux Tauil – membro do Conselho Fiscal;
- Alexandre Medeiros dos Santos – servidor da Funprev e;
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- Renan Bernardo de Oliveira – servidor da Funprev.
Art. 3º
O Grupo de Trabalho será coordenado pela conselheira Ana Lígia Corrêa da Conceição.
Art. 4º
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação e o prazo de conclusão dos trabalhos do
grupo será até 120 (cento e vinte) dias a partir de 01/03/2021.
Bauru, 10 de fevereiro de 2.021.
Donizete do Carmo dos Santos
Presidente da Funprev
Portaria nº 70/2021
Acrescenta membros à Comissão do Pró-Gestão – RPPS criada pela Portaria n.º 274/2016.
O Presidente da Funprev, no uso das atribuições conferidas pelo inciso XI do artigo 20 da Lei 4830/2002 e
pelo artigo 12, inciso II, alínea “a” da Lei 5804/2009;
Considerando o ofício n.º 10/2021 da Presidência da Funprev que solicitou a elaboração e a entrega do
Plano de Ação Anual do Conselho Curador para o exercício de 2021.
Considerando a Ata da Sessão Ordinária nº 003/2021, de 05/02/2021 do Conselho Curador, que analisou,
discutiu e deliberou sobre as ações para o exercício de 2021 e encaminhou o Plano de Ação para
conhecimento da Presidência da Funprev.
Considerando a necessidade de aprimoramento das atividades realizadas pela Funprev, integradas à missão
e aos objetivos, alcançando resultados cada vez melhores na gestão da Fundação.
Considerando a necessidade de parametrizar das ações a serem implantadas no âmbito da Funprev,
conduzindo de maneira organizada, objetiva, alinhada e transparente.
RESOLVE:
Art. 1º
Acrescentar os membros à Comissão do Pró Gestão RPPS da Fundação de Previdência dos
Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru – Funprev nomeada pela Portaria n.º 274/2016.
Art. 2º
O Grupo de Trabalho será composto pelos seguintes membros:
- Jose Aparecido dos Santos – membro do Conselho Curador e;
- Soraya de Goes – membro do Conselho Fiscal.
Art. 3º
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Bauru, 10 de fevereiro de 2.021.
Donizete do Carmo dos Santos
Presidente da Funprev
COMUNICADO
A Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru comunica a suspensão
do pagamento, a partir da folha de pagamento de fevereiro de 2.021, referente à vantagem pessoal de R$
60,00 (sessenta reais), concedida através da Lei Municipal nº 7.200 de 24/04/19. Tal medida obedece à
decisão em ADIN proposto pela Procuradoria-Geral de Justiça de São Paulo, ajuizada sob número 201966014.2021.8.26.0000. A Prefeita Municipal já determinou que seja estudada a viabilidade para apresentação
de recurso em relação à decisão, no entanto, a suspensão se faz necessária para cumprimento da liminar. Os
pagamentos realizados até o momento não serão devolvidos.
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO
PORTARIA N.º 257/2020
NOTIFICAÇÃO DE REABERTURA DA SESSÃO - TOMADA DE PREÇO – Fundação de
Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru – FUNPREV – Edital nº 06/2020 –
Processo nº: 704/2020 – Modalidade: Tomada de Preço nº 02/2020 - TORNA PÚBLICO que retomará
em 01/03/2021 às 08h30 a sessão para licitação de contratação de empresa especializada na prestação de
serviços visando a elaboração do Cálculo Atuarial para o exercício de 2021, referente ao ano-base encerrado
em 31 de dezembro de 2020, nos termos exigidos no Anexo I deste Edital na fase de Proposta Comercial.
<http://www.funprevbauru.sp.gov.br/funprev_v2/licitacoes/licitacoes.php?s=abertas>. A Comissão.

PODER LEGISLATIVO

Marcos Antonio de Souza
Presidente

Atos da Diretoria
EMENTÁRIO DOS PROCESSOS DA SENHORA PREFEITA MUNICIPAL QUE DERAM
ENTRADA NA 4ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2021
Proc. nº

Assunto

33/2021

Projeto de Lei nº 04/21, que autoriza o Executivo a transferir uma área de terreno da
Empresa REGHIMIX CONCRETO LIMITADA para a Empresa CONCRELAGOS
CONCRETO LTDA.

39/2021

Projeto de Lei nº 05/21 que autoriza a doação de área a empresa POLATO
FRANCHISING E ADMINISTRADORA DE BENS PRÓPRIOS LTDA.

40/2021

Projeto de Lei nº 06/21, que revoga o inciso VI do artigo 15 da Lei nº 3781, de 21 de
outubro de 1994, que dispõe sobre o direito de petição e sobre o regime disciplinar
do servidor público municipal.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Concede o Título de “Cidadão Bauruense” ao Senhor
MILTON DOTTA.

A CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São Paulo, usando das
atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 18, inciso XIV, da Lei Orgânica do Município, DECRETA:
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QUINTA, 25 DE FEVEREIRO DE 2.021
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Art. 1º -

Fica concedido o Título de “Cidadão Bauruense” ao Senhor MILTON DOTTA.

Parágrafo Único -

A entrega do referido título poderá ser realizada em Sessão Solene previamente
convocada, em comum acordo com o homenageado.

Art. 2º -

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

A CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São Paulo, usando das
atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 18, inciso XIV, da Lei Orgânica do Município, DECRETA:

Bauru, 22 de fevereiro de 2021.

Art. 1º -

Fica concedido o Título de “Cidadão Bauruense” ao Senhor JOÃO FÉLIX NETO.

Parágrafo Único -

A entrega do referido título poderá ser realizada em Sessão Solene previamente
convocada, em comum acordo com o homenageado.

Art. 2º -

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

ESTELA ALEXANDRE ALMAGRO
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS
MILTON DOTTA nasceu em Avaí/SP, em 31 de outubro de 1940, no mesmo dia
em que é comemorado o dia das bruxas, mais conhecido como Halloween, e que é celebrado anualmente
na véspera do Dia de Todos os Santos. A data é comemorada em vários países, em sua maioria anglosaxônicos e, principalmente, nos Estados Unidos. Igualmente neste dia é comemorado o Dia da Dona de
Casa; Dia do Saci, Dia da Reforma Protestante no Brasil e na Alemanha; Dia Mundial da Poupança, entre
outros. No dia em que comemorava quarenta e quatro anos de idade, faleceu a política indiana, Indira
Gandhi. Milton é filho do agricultor José Vitório Dotta e de Ana Pietroforte Dotta, que tiveram mais oito
filhos: Antonio (já falecido), Jacira, Nair, Ermilda, Josephina, José Vitório, João Carlos e Emília. Desde
sua infância e no início da adolescência viveu na zona rural de Avaí, onde demonstrava o seu interesse pela
política partidária, sempre fazendo questão de acompanhar o seu saudoso pai em comícios e concentrações
políticas. O velho Victorino, já naquela época, década de 1950, buscava manter-se bem informado e
possuía um possante rádio para poder escutar aos noticiários, além de, mesmo morando na zona rural,
assinar o jornal “O Estado de São Paulo”, com a finalidade de estar sempre atualizado em relação aquilo
que acontecia no Brasil e no mundo. Este interesse por se manter atualizado, foi transmitido aos filhos.
Teve uma vida normal de criança solta na área rural e desde então, desenvolveu um
de seus maiores, senão maior hobby, a pescaria.
Vivia fisgando seus lambaris, traíras, mandis no límpido Rio Batalha, colaborando
desde cedo para fazer mais farta a mesa da grande família. Viveu a liberdade do campo até os seus quinze
anos de idade, quando se mudou para Bauru com a finalidade de dar continuidade aos estudos, interrompidos
desde a conclusão do então Grupo Escolar, no ano de 1951. Seus pais, preferiram atrasar a continuidade do
ensino do que mandar uma criança, com onze anos de idade, para outra cidade.
No final do ano de 1955, mudou-se para Bauru, onde já residia seu irmão mais velho,
Antonio (Tony), com a finalidade de cursar o ginásio. Prestou o exame de admissão no Liceu Noroeste da
família Ranieri e em 1956, prosseguiu com os estudos, concluindo o ginásio no ano de 1959.
Passada essa etapa da vida, era a hora de iniciar o então chamado colegial, e na
tentativa de recuperar o tempo perdido, iniciou o curso de Técnico de Contabilidade no SENAC e o
então Clássico no Instituto de Educação Ernesto Monti. Neste período foi eleito presidente da Federação
Bauruense Estudantina - FBE, entidade que encerrou suas atividades com o Golpe Militar de 1º de abril
de 1964.
Concluído o curso colegial, ingressou na Faculdade de Direito da Instituição Toledo
de Ensino, onde passou a atuar na Juventude Universitária Católica – JUC. Estudava no período noturno e
durante o dia trabalhava no INAMPS, na função de cobrador de seguros.
Enquanto acadêmico de Direito participou do Congresso da UNE – União Nacional
de Estudantes, em outubro de 1968, na cidade paulista de Ibiúna, ocasião em que todos os estudantes
foram presos, sendo que Dotta foi surpreendido com a decretação de sua prisão preventiva. Preso em 12 de
outubro de 1968, foi libertado em 12 de dezembro do mesmo ano, véspera da decretação do AI-5.
Retornando a Bauru, não conseguiu concluir a faculdade neste ano, pois a ITE não
concordou em abonar suas faltas, tendo que refazer o 5º ano no ano de 1969. Entretanto, este não foi o único
prejuízo sofrido por Dotta em decorrência de sua prisão. A gerência do INAMPS em Bauru, obrigou-lhe a
solicitar demissão com a ameaça de que, se assim não o fizesse, sofreria retaliações.
Dota não esmoreceu e foi trabalhar como agente de investimentos, representando por
muito tempo a empresa FENÍCIA, em Bauru e região.
Continuava militando na política, filiado ao então MDB, acabou sendo candidato a
vice-prefeito nas eleições municipais de 1976, em uma chapa encabeçada por Antonio Fortunato que não
logrou êxito na disputa.
Persistiu na luta, participando de diversas atividades em clubes de Futebol Amador,
no Movimento contra a Carestia, na fundação da secção local do Comitê Brasileiro pela Anistia – CBA -, na
distribuição do jornal Hora do Povo e como advogado, na defesa intransigente dos militantes movimentos
sociais que rotineiramente eram convocados pelo DEOPS – Departamento Estadual de Ordem e Política
Social – e pela Polícia Federal.
Em 1982, elegeu-se vereador pelo MDB, sendo da base de apoio do saudoso prefeito
Edison Bastos Gasparini e de seu sucessor, Tuga Angerami, ocasião em que foi presidente do Centro de
Defesa do Consumidor – CDC – que funcionava na Câmara Municipal.
No biênio 1987/1988, presidiu a Mesa diretora de nosso Legislativo, sendo que
em sua gestão foi elaborada a Lei Orgânica do Município que dentre outras tantas medidas, implantou a
Tribuna Livre nas sessões da Casa.
Em 1988, foi reeleito vereador, desta vez pelo Partido Socialista Brasileiro - PSB,
sendo que no ano seguinte, 1989, sofreu um grande golpe com a morte de sua esposa e companheira de
lutas, Mary Nair Matheus Dota com quem teve os filhos Milton Dotta Junior, Victor Antonio Dotta, André
Luiz Dotta (falecido) e José Victorio Dotta Neto. Casou-se novamente com Liliane Martins Dotta com
quem teve a filha Giovana Vitoria Martins Dotta.
Em 1990 foi candidato a Deputado Estadual pelo PDT e em 1992, disputou a
reeleição para vereador, não obtendo êxito. Por mais uma vez, buscou retornar à Câmara Municipal, no ano
de 1996 também, sendo que em no ano 2000 optou por apoiar o filho Dota Junior que foi eleito.
Milton Dotta efetivamente fez história na cidade de Bauru, na luta contínua e
intransigente em defesa dos menos favorecidos e na busca da liberdade de expressão e da democracia.
Bauru, 22 de fevereiro de 2021.
ESTELA ALEXANDRE ALMAGRO

Concede o Título de “Cidadão Bauruense” ao Senhor
JOÃO FÉLIX NETO.

Bauru, 22 de fevereiro de 2021.
ESTELA ALEXANDRE ALMAGRO
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS
Tá lá mais um gol e o Brasil é campeão. Tá lá mais um corpo estendido no chão. O
contraste de uma vida simples, explica sua maior alegria. O Mundial de 1970.
Não importa o quão formal seja uma narrativa, as figuras de linguagem são essenciais
para dar forma real aos fatos cronológicos. Para além de uma homenagem em vida, o que temos aqui hoje,
é um retrato fiel da vida dura dos imigrantes nordestinos, luta, superação, orgulho, força, coragem e amor.
Havia passado quatro anos desde que a segunda guerra tinha terminado, quando no
sertão nordestino (Piancó/PB), vinha ao mundo mais um João ninguém. Sim, João Félix Neto, ou João de
Duca, como ficou conhecido. Era mais um, no cativeiro do sistema. O pai caiu no mundo muito cedo e no
dia que faria 15 anos, 28 de agosto de 1964, a mãe faleceu. Todo o peso do mundo, depositado numa criança
de 15 anos que ainda tinha uma irmã de 8 anos para cuidar.
Piancó era conhecida na Paraíba como a cidade dos matadores de aluguel, dos
valentões e jagunços. A morte era parte do cotidiano. Se não fosse de “morte morrida” (febre amarela,
tuberculose, varíola entre tantas), era de “morte matada”. Falsos coronéis, policiais serviçais, jagunços,
matadores profissionais, ou mesmo através de brigas de famílias, onde tombaram corpos na faca e na bala.
Mesmo gostando de estudar, em virtude dos infortúnios familiares, não terminou a
quarta série, vendo-se obrigado a buscar diversos trabalhos para o próprio sustento.
Sua rápida passagem pela polícia paraibana, menos de 3 anos, não deixou saudades,
apesar disso, não se arrepende. Todo ensinamento é válido e segundo ele próprio, os erros são aprendizado
para a vida e só devemos nos arrepender de não tentar quando tiver a chance. Entre o que não fez, mas se
arrependeu foi não ter matado um padre, que exigiu mil contos de réis para encomendar o espírito da mãe.
Fato comum em algumas comunidades do nordeste, e que se pode ver retratado na obra de Ariano Suassuna
“ Auto da compadecida’’.
Tocava berrante, montava cavalo e tinha o sonho de ser vaqueiro profissional. Casouse com Francisca Cordeiro em 1969, com a qual teve três filhos , sendo que o último faleceu com 5 dias de
vida. Coisa comum também naqueles tempos no nordeste brasileiro.
Em 1975, tomou a decisão mais importante de sua vida, motivado pela angústia e
desespero em ver os filhos crescerem naquele ambiente de mortes, resolveu deixar a terra natal e vir para
Bauru, localidade que pouco conhecia, a não ser por referência de cartas de conhecidos fixados aqui.
Foram momentos difíceis, de muitas privações, humilhações diversas. Não bastasse
o chão de terra vermelha, o barraco fechado de caixotes de madeira, a privada podre, a falta de dinheiro que
limitava até mesmo a alimentação diária, existiam pessoas que regozijaram da miséria dos outros. Isto não
era desumano, era sub humano. Por isso, entre tantas decisões importantes, na mesma época, adotou seu
sobrinho de um ano, como filho legal.
Além de amante da poesia e da escrita nordestina, trouxe consigo, aquilo que lhe
fazia forte, honra e respeito. Não tardou em arranjar emprego como ajudante de pedreiro e cinco anos
depois, já era “construtor” conceituado. Abriu uma empresa de construção em sociedade com o amigo, José
Domingos, pessoa muito boa, segundo as próprias palavras, pessoa séria e honesta . Amizade que durou
até seu falecimento. Vale destacar algumas pessoas, pelas quais, tinha muito prazer em conviver, como
seus cunhados, Aldo e Júlio, seu sogro, João Cordeiro e a própria esposa, todos já falecidos. Além de sua
referência de luta, o companheiro, Luiz Inácio, o Lula guerreiro.
O pseudo crescimento econômico no início de 1980, culminou com uma grande
inflação e com a queda na área de produção industrial, em virtude do lucro especulativo das grandes
corporações bancárias, fato este que fez retrair os investimentos na construção civil, e o levou a diminuir a
equipe, e seguir fazendo apenas pequenos serviços.
Estabelecido na maior parte da vida na região do bairro da Nova Esperança e do
Jardim Prudência, sonhava em ver pelo menos um filho formado, fato que não se concretizou, nem com os
filhos, nem com os netos. Apesar da frustração, tem orgulho das pessoas que se tornaram.
Sempre interessado em questões políticas, acompanhava de perto o desenrolar das
disputas. Apesar de não se envolver, questionava o papel do governo militar nas conversas com amigos.
Militante do MDB, única frente reconhecida na época, tinha admiração pelo sindicalista Luiz Inácio e
assistiu pessoalmente o primeiro comício do mesmo para Governador que ocorreu na Praça da Paz, em
1982.
Posteriormente fez uma ficha de filiação no PT, mas na época, por momentos
conturbados, não encaminharam para o cartório e somente em 14 de fevereiro de 1992, estava efetivamente
filiado ao maior partido de esquerda da América Latina.
Desde então, seu nome figura na história política do partido na cidade, exercendo
por várias vezes cargos importantes de direção, seja como secretário, tesoureiro, como também presidente.
Também foi presidente da associação de moradores do Jardim Prudência e adjacências, atuando no
Conselho das associações e organizando lutas populares.
Destacamos também, seu papel fundamental na eleição do primeiro vereador do PT
na cidade, fato este celebrado até hoje, pois a maioria do partido, ligado a sindicatos, era discriminativa com
os movimentos populares e não acreditava no potencial das lutas periféricas.
Autodidata nato, conquistou respeito e admiração de muitos letrados. Tinha pouco
estudo, mas uma mente fértil de experiências vividas. Hoje, aos 72 anos, tem como hobby as pescarias com
a atual esposa Iraci Santos, e os amigos Jaime e Maria Rutia.
É consultor político do mandato popular da vereadora Estela Almagro e vicepresidente do Partido dos Trabalhadores na cidade de Bauru.
O brilho nos olhos, está longe de apagar.
Bauru, 22 de fevereiro de 2021.
ESTELA ALEXANDRE ALMAGRO
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QUINTA, 25 DE FEVEREIRO DE 2.021
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Dá denominação de Praça ANTONIO PIOLA a uma
praça pública da cidade.
A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São Paulo, no uso
das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 15, Item I, letra “m”, da Resolução 263/90, promulga o
seguinte Decreto Legislativo:
Art. 1º -

Fica denominada Praça ANTONIO PIOLA a praça sem denominação oficial, no
loteamento denominado Vila São Sebastião, no setor 04, quadra 0530, lote 001,
situada entre as Ruas José Portella Cunha, quarteirão 01 lado ímpar e São Sebastião,
quarteirão 03 lado par, nesta cidade de Bauru.

Art. 2º -

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Bauru, 22 de fevereiro de 2021.
JOSÉ ROBERTO MARTINS SEGALLA
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Antonio Piola, nascido em 25/03/1942, na cidade de Bauru, São Paulo. Filho do casal
de imigrantes italianos Gaudêncio Piola e Adélia Formente Piola.
Se casou com Sonia Aparecida Pedroso Piola em 04/11/1968.
Concluiu os estudos na faculdade de Administração e chegando ao cargo de Gerente
Nacional de Vendas, na Nestlé Coml. Ltda.
Iniciou sua vida profissional em Bauru, onde morou com esposa e os filhos, Erika
Piola, Antonio Piola Junior, Claudia Piola.
Se destacou pelo seu espírito empreendedor e participativo. Era um hábil negociador,
praticando trabalho justo e reconhecido por seus clientes e equipe comercial.
Dedicado e batalhador incansável, chefe escoteiro, Mestre em xadrez e Dama.
Antonio Piola também prestou importantes trabalhos à comunidade Bauruense, razão
pela qual é merecedor dessa justa homenagem.
Bauru, 22 de fevereiro de 2021.
JOSÉ ROBERTO MARTINS SEGALLA
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Dá denominação de Rua ANITA CINTRA PEREIRA
a uma via pública da cidade.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS
Em 30 dezembro de 1948 do ano do Senhor, nascia no município de Duartina-SP,
Wilson Orlato. Seus pais Antonio Orlato e Natália Furlan Orlato, residiam e trabalhavam em um sítio na
cidade de Cabrália Paulista. Cursou até o 4º ano do ensino fundamental, porém, teve que abandonar os
estudos para labutar junto a seu pai na lavoura de café auxiliando no sustento da família.
Em meados da década de 1960, mudou-se com os pais e irmãos para a Cidade Sem
Limites, onde conseguiu seu primeiro emprego, em 1966, na empresa Expresso de Prata. Atuando sempre
com muita competência, profissionalismo e hombridade conquistou muitos amigos. Também em nossa
querida Bauru, conheceu sua futura esposa, a Sra. Maria Aparecida Zuccari, com que se casou em 18
de dezembro de 1971, gerando três filhos (André Luiz Orlato, Alexandre Luiz Orlato e Aline Aparecida
Orlato).
Em 1980, a família passou a residir no Jardim Carolina. Após 23 anos de trabalho
desligou-se da empresa de transporte coletivo e constituiu sua primeira oficina no ramo de reparação
automotiva, a Wilson Car. Em 1991, em razão do seu alto nível de capacitação, ampliou seus negócios com
a abertura da empresa CW Veículos Especiais – Industria e Comércio, sediada no Distrito Industrial I e que
tinha como atividade principal a transformação de pickups convencionais em luxuosos veículos de passeio,
as chamadas cabines-dupla.
Tamanho empreendedorismo foi responsável pela geração de diversos postos de
trabalho, de forma direta e indireta, para as famílias bauruenses. Suas paixões eram a pescaria, boas partidas
de truco e o futebol!
Em relação a esta última, em razão do seu porte físico e habilidade, destacou-se
na posição de zagueiro, motivo pelo qual passou integrar a categoria de base do Esporte Clube Noroeste,
carinhosamente conhecido por “Maquininha Vermelha”, contudo, diante da impossibilidade de conciliar
o trabalho e o futebol, optou por deixar o time, mas não abandou o esporte, que por sinal, praticava quase
todos os finais de semana.
Cristão fervoroso, dedicava grande parte do seu tempo e esforços em prol
dos trabalhos desenvolvidos na capela Cristo Rei, capela na qual, ajudou a construir seja por meio da
organização e participação em inúmeras quermesses realizadas ainda nas humildes instalações do Centro
Comunitário do Jardim Carolina ou, seja por meio do trabalho voluntário como servente de pedreiro,
serralheiro, marceneiro, pintor, etc, colocando a “mão na massa”.
Exerceu na Capela, o papel de Ministro da Sagrada Comunhão Eucarística, tendo
sido um grande entusiasta da palavra de Deus e um mestre para os frequentadores da Comunidade. Homem
respeitado e admirado, partiu desta existência em 01 de agosto de 1998, justamente no aniversário de 102
anos de Bauru.
Seu corpo foi velado na Capela de Cristo Rei, onde foi também celebrada a missa de
corpo presente. Durante todo o período, foi grande a quantidade de pessoas que vieram para se despedir do
estimado amigo. Os poucos anos de estudo não lhe fizeram falta, uma vez que, era uma pessoa muito sábia,
generosa e altruísta, pois não se furtava a ensinar e auxiliar a quem necessitasse. Deixou um legado de bons
ensinamentos, de amor, de respeito e fé.
Assim sendo, pedimos aos Nobres Pares a aprovação desta justa homenagem.
Bauru, 22 de fevereiro de 2021

A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São Paulo, no uso
das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 15, Item I, letra “m”, da Resolução 263/90, promulga o
seguinte Decreto Legislativo:
Art. 1º -

Fica denominada Rua ANITA CINTRA PEREIRA à via pública sem denominação
oficial, conhecida como Viela 02, que tem início na Rua Jorge Schneyder Filho e
término na Rua 08, no loteamento denominado Vila do Sucesso, nesta cidade de
Bauru.

Art. 2º -

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Bauru, 22 de fevereiro de 2021.
ESTELA ALEXANDRE ALMAGRO

SERGIO BRUM
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Dá denominação de Rua GILVAN TENÓRIO
JATOBÁ a uma via pública da cidade.
A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São Paulo, no uso
das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 15, Item I, letra “m”, da Resolução 263/90, promulga o
seguinte Decreto Legislativo:
Art. 1º -

Fica denominada Rua GILVAN TENÓRIO JATOBÁ a via pública sem denominação
oficial, conhecida como Rua Projetada 11, que tem início na Avenida Projetada 02
e término em terrenos não loteados, localizada no loteamento denominado Vargem
Lima II, nesta cidade de Bauru.

Art. 2º -

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS
ANITA CINTRA PEREIRA, nascida na cidade de Domélia, subdistrito de AgudosSP, no dia 30/01/1938. Casou-se com Manoel Gomes Pereira em 04/02/1956. Residente na cidade de
Bauru-SP, na Rua Orlando Cardoso, 02-46, Jardim Estoril IV, desde fevereiro do ano 1962.
Teve 6 filhos e oito netos. Todos residentes em Bauru-SP, foi membro da Igreja
Assembleia de Deus Missionária desde a sua fundação. Amava a cidade onde criou e formou todos os
filhos.
Assim sendo, pedimos aos Nobres Pares a aprovação desta justa homenagem.
Bauru, 22 de fevereiro de 2021.
ESTELA ALEXANDRE ALMAGRO
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Dá denominação de Rua WILSON ORLATO a uma
via pública da cidade.
A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São Paulo, no uso
das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 15, Item I, letra “m”, da Resolução 263/90, promulga o
seguinte Decreto Legislativo:
Art. 1º -

Fica denominada Rua WILSON ORLATO a via pública sem denominação oficial,
conhecida como Rua 03, que tem início na Rua 12 e término na Rua 17, localizada
no loteamento denominado Vila do Sucesso, nesta cidade de Bauru.

Art. 2º -

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Bauru, 22 de fevereiro de 2021
SERGIO BRUM
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Bauru, 22 de fevereiro de 2021
SERGIO BRUM
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS
Gilvan Tenório Jatobá nasceu na pequena Palmeira dos Índios, município do agreste
alagoano. Filho primogênito do Sr. Arlindo Vieira Jatobá e de dona Maria de Lourdes Vieira Jatobá, Gilvan
tinha mais três irmãos, José Jailton (in memorian), Jarbas (in memorian) e Jair Tenório Jatobá.
A família de Gilvan saiu da cidade de Palmeira dos Índios quando ele ainda tinha 16
anos de idade, com a intenção de buscar um futuro mais promissor para seus filhos, algum tempo depois,
Gilvan, na busca de oportunidades profissionais desembarcou na cidade de Guaiçara, onde ficou pouco
tempo, após, passou uma temporada em Lins até que chegou em Bauru.
Gilvan sempre foi muito esforçado e aceitava as pequenas oportunidades profissionais
que surgiam e com isso foi criando suas raízes nesta cidade.
Passado algum tempo, ainda muito jovem, no auge dos seus 20 anos, conheceu
a mulher com quem formaria a sua família, a dona Celia Felix Jatobá (in memorian) e tiveram cinco
filhos, Jussara, Gilvan, Gilson, Gilton e Jocimara. Foram casados por 44 anos e cumpriram o juramento do
matrimônio até o último instante de vida.
Gilvan não teve muitas oportunidades com o estudo, fez somente até o terceiro ano
do antigo ensino primário, mas isso nunca foi impedimento para o seu esforço, sendo depois de algum
tempo contratado pelo saudoso Jornal Diário de Bauru, como tipógrafo, função que exigia habilidade com
a leitura, trabalhou neste ofício por muitos anos e tinha o reconhecimento de sua liderança pela competência
com a qual exercia a função.
Após a estada no Jornal Diário de Bauru, Gilvan foi contratado pelo Banco Bradesco,
porém na cidade de São Paulo, onde residiu com sua família por alguns anos, mas por falta de adaptação
com a cidade escolheram retornar para Bauru, neste retorno, a princípio ele fazia feiras livres e logo depois
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entrou para um emprego fixo onde pode obter alguma experiência no ramo da segurança patrimonial,
passando na sequência a ser contratado pela extinta Perdigão, onde ficou por 12 anos e assumiu o posto de
liderança da segurança patrimonial do entreposto aqui da cidade de Bauru.
Gilvan, além de ser reconhecido por todos como um excelente esposo e pai, sempre
foi muito respeitoso e muito trabalhador, também era querido pela sua vizinhança, pois ele era dotado de
uma paciência invejável e adorava consertar coisas, e jamais negava o pedido de um vizinho quando este
estava com alguma necessidade.
E assim foi a vida de Gilvan, uma vida humilde e simples, mas regida por valores e
princípios que ele fez perpetuar em sua família. Logo após a sua aposentadoria, ele viveu seus últimos anos
ao lado de sua amada esposa até o momento de sua partida ao lado da morada do Senhor.
Assim sendo, pedimos aos Nobres Pares a aprovação desta justa homenagem.
Bauru, 22 de fevereiro de 2021

Parágrafo único.

A inspeção e avaliação referentes ao “caput” deverão ser apresentadas em forma de
laudo ao final do ano de exercício fiscal.

Art. 2º

As informações acerca das vistorias a serem divulgadas deverão conter:
I–
data da vistoria;
II –
nome e endereço do equipamento público vistoriado;
III –
nomes dos responsáveis pelos laudos técnicos de vistorias;
IV –
conclusões e decisões a serem tomadas.

Art. 3º

Os viadutos e pontes que tiverem restrições de velocidade e peso deverão ser
sinalizados com placa a distância não inferior a 100 metros de sua entrada.

Art. 4º

As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de dotações
orçamentárias próprias.

Art. 5º

O não cumprimento da presente norma implicará na responsabilidade cível e criminal
do Chefe do Executivo e dos secretários municipais envolvidos.

Art. 6º

O Poder Executivo regulamentará a presente Lei, no que couber, no prazo de 90
(noventa) dias, contados da data de sua entrada em vigor.

Art. 7º

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

SERGIO BRUM
PROJETO DE RESOLUÇÃO
Altera e inclui dispositivos da Resolução nº 263/90 Regimento Interno.
A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 15, item I, letra “m”, da Resolução 263/90, promulga
a seguinte Resolução:
Art. 1º -

O inciso V do Art. 29 da Resolução nº 263/90 – Regimento Interno passa a ter a
seguinte redação:

V–

Comissão de Saúde, Higiene e Previdência.” (NR)

Acresça-se o seguinte inciso XIV ao Art. 29 da Resolução nº 263/90 – Regimento
Interno:
“Art. 29 XIV –

Art. 3º -

Art. 4º -

Compete à Comissão de Saúde, Higiene e Previdência examinar
e emitir parecer sobre projetos, assuntos e conteúdos referentes
à saúde, à assistência médica, ao saneamento básico, ao serviço
de previdência e assistência médica aos funcionários municipais,
bem como sobre a organização ou reorganização de repartições da
administração direta ou indireta aplicadas a esse fim.” (NR)

Acresça-se o seguinte Art. 51 - A à Resolução nº 263/90 – Regimento Interno:
“Art. 51 - A -

Art. 5º-

Comissão de Meio Ambiente e Direito e Proteção dos
Animais.”

O Art. 51 da Resolução nº 263/90 – Regimento Interno passa a ter a seguinte redação:
“Art. 51 -

Compete à Comissão de Meio Ambiente e Direito e Proteção
dos Animais examinar e emitir parecer sobre projetos, assuntos e
conteúdos referentes às questões ambientais e a direitos e proteção
dos animais.”

Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Bauru, 22 de fevereiro de 2021.

JULIO CESAR APARECIDO DE SOUSA

WANDERLEY RODRIGUES JUNIOR

MARCOS ANTONIO DE SOUZA

O presente Projeto de Resolução tem por escopo principal dividir a atual Comissão
de Meio Ambiente, Higiene, Saúde, Previdência e Direito e Proteção dos Animais em duas Comissões
distintas considerando o grande número de temas importantes abrangidos pela mesma.
Entendemos a relevância do trabalho desenvolvido pelas Comissões Permanentes e,
portanto, propomos a seguinte divisão: 1) Comissão de Saúde, Higiene e Previdência; e 2) Comissão de
Meio Ambiente e Direito e Proteção dos Animais.
Sendo assim, esta divisão proporcionará melhor atuação dos Vereadores desta Casa
de Leis nos assuntos pertinentes a cada Comissão, dinamizando o trabalho.
Diante do exposto, solicitamos aos nobres pares a aprovação do presente Projeto de
Resolução.
Bauru, 22 de fevereiro de 2021
JULIO CESAR APARECIDO DE SOUSA

Considerando o disposto no Artigo 31 da Constituição Federal que determina a
responsabilidade do Poder Legislativo Municipal:
“Art. 31. A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo
Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal,
na forma da lei.”
Considerando o disposto no Artigo 37 da Constituição Federal que preceitua o
Princípio da Eficiência a qual os Municípios deverão observar:,
“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:”
Considerando a matéria do Jornal da Cidade que vem com o título “Após pedido
do MP, Obras interdita alça do viaduto da 13 de Maio”, assunto também tratado por outros veículos de
comunicação.
Com o passar do tempo, pontes, viadutos e passarelas apresentam problemas
estruturais como concreto se desfazendo, buracos e ferrugem, além das infiltrações e vegetação visível nas
juntas destas obras.
O Município de Bauru abriga pontes antigas, por esse tipo de construção trafegam
diariamente milhares de veículos, caminhões, ônibus, bicicletas, transitando também pedestres, e por essa
razão, as mesmas necessitam de vistorias e manutenções periódicas. A finalidade da vistoria é justamente
identificar a necessidade de manutenção estrutural, estabelecer a reabilitação ou a substituição da estrutura,
bem como fornecer guias e metodologias para que os engenheiros tomem decisões racionais quanto à
manutenção.
Tendo em vista as considerações acima, fica claro o dever do vereador de fiscalizar,
sendo o presente projeto legal e constitucional o presente projeto quando ele cria normas que permita o
exercício pleno desta fiscalização.
Ante ao relevante interesse público, solicito aos nobres pares a aprovação da presente
propositura.
Bauru, 22 de fevereiro de 2021.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

MARCOS ANTONIO DE SOUZA

PROJETO DE LEI
Dispõe sobre a obrigatoriedade de o Poder Executivo
realizar anualmente inspeção e avaliação das pontes,
viadutos e passarelas no município de Bauru.
A CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São Paulo, usando de suas
atribuições legais, DECRETA:
Art. 1º

Bauru, 22 de fevereiro de 2021.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

“Art. 29 -

Art. 2º -

QUINTA, 25 DE FEVEREIRO DE 2.021

Fica obrigado o município a proceder anualmente inspeção e avaliação em todos os
viadutos, pontes e passarelas em perímetro urbano e rural do município de Bauru,
devendo os laudos serem divulgados no Diário Oficial do Município.

WANDERLEY RODRIGUES DE MORAES JUNIOR
EMENTÁRIO DAS PROPOSIÇÕES APRESENTADAS PELOS SENHORES VEREADORES NA
4ª SESSÃO ORDINÁRIA, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2021
ANTONIO CARLOS DOMINGUES
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a capinação e limpeza do canteiro central da quadra 02 das Ruas Ruth
Rodrigues Maduro dos Santos, Núcleo Habitacional Mary Dota e na calçada do trecho da Pedro Leardini
que liga o Núcleo Habitacional Mary Dota ao Jardim Ivone; em toda extensão da Avenida Alcides Limão
Garcia e na Praça Kimiji Nagasawa, localizada na confluência entre as Ruas Professora Iracema Ubirajara
da Silva Terruel e Luiz Marcílio Bernardo, Núcleo Habitacional Nobuji Nagasawa.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a realização de operação tapa-buracos nas quadras 16 das Ruas Alto
Acre, Vila Lemos; 02 da Arlindo Pinto Ferreira e 01 da Elias Felício, Núcleo Habitacional Mary Dota e 04
da Manoel Victorino Rello de Araújo, Núcleo Residencial Beija-Flor.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a passagem de máquina motoniveladora, com urgência, em todas as
ruas do bairro Parque Giansante; em toda extensão das Ruas Carmen Sílvia Rodrigues Baptistella, Quinta
da Bela Olinda; Sylvio Bombini Filho e Manoel Macedo, Núcleo Residencial Beija-Flor e em todas as Ruas
do Parque Val de Palmas.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal estudos para a urbanização das áreas verdes localizadas nas quadras
02 e 03 da Rua Luiz Silvestre Netto, Jardim Silvestre, com a construção de quadra de futebol society, pista
de caminhada e área de lazer com praça de alimentação.
Solicita à Senhora Presidente do DAE a reposição do asfalto defronte ao imóvel 02-117 das Ruas Deoclécio
Resende Soares, Conjunto Habitacional Isaura Pitta Garms; nas quadras 04 da Gabino de Souza, Núcleo
Residencial Beija-Flor; 02 da Doutor Maurício Dutra, Vila Nova Santa Luzia; 03 da Zoraide Ribeiro Buso
e 08 da Cezar Cruz Ciafrei, Jardim Chapadão.
BENEDITO ROBERTO MEIRA
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a fiscalização do muro do imóvel localizado ao lado do número 05-55
da Rua Minas Gerais, Vila Cardia.
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Solicita à Senhora Prefeita Municipal a fiscalização, em relação ao Alvará de Funcionamento, do imóvel
04-65 da Rua Timbiras, Centro.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a fiscalização, por parte da Vigilância Sanitária, do imóvel 04-65 da
Rua Timbiras, Centro.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a notificação para capinação, limpeza e construção de calçadas nos
terrenos localizados nas quadras 03 e 04 da Rua Stella Schiavo Moralles, Núcleo Habitacional Mary Dota.
EDMILSON MARINHO DA SILVA JUNIOR
Solicita à Senhora Prefeita Municipal melhorias na iluminação pública na praça localizada na quadra 05 da
Rua José Munhoz, Parque Residencial Jardim Araruna.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a realização de operação tapa-buracos nas quadras 01 a 04 das Ruas
Vicente Barbugiani, Jardim Godoy e em toda extensão da Cândido Mariano da Silva Rondon, Parque
Primavera.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a implantação de obstáculo de solo na quadra 04 da Rua Santa
Francisca de Chantal, Jardim Redentor.
Solicita à Senhora Presidente do DAE o reparo em afundamentos de solo defronte aos imóveis 02-10 das
Ruas Guilherme Telli, Jardim Jacyra; 02-30 da Joaquim de Barros Neto e no cruzamento desta com a
Avenida do Contorno, Núcleo Habitacional Fortunato Rocha Lima.
EDSON MIGUEL DE JESUS
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a capinação e limpeza da Praça José Antônio de Souza, localizada na
quadra 06 da Rua Milton Dias de Carvalho, Tangarás.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal o reparo na tampa e na grade de proteção da boca de lobo localizada
na quadra 02 da Rua Carlos Teixeira Gomes, Tangarás.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a capinação e limpeza do campo de futebol localizado na quadra 02
da Rua Carlos Teixeira Gomes, Tangarás.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a realização de operação tapa-buracos na quadra 08 da Rua Natal
Fornazari, Tangarás.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a capinação, limpeza e poda das árvores na Praça Valdir Aparecido
Raimundo (“Val Rai”), localizada na quadra 03 da Rua Alexandrino Rodrigues, Jardim das Orquídeas.
ESTELA ALEXANDRE ALMAGRO
Solicita à Senhora Prefeita Municipal o reparo da academia ao ar livre localizada na Praça Martinho de
Abreu Carvalho, Vila Souto.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal, com base na LOM, informações sobre a criação de uma escola
cívico-militar na cidade de Bauru.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a implantação de obstáculo de solo na quadra 04 da Rua João
Paulo I, Parque Santa Cecília.
GUILHERME BERRIEL CARDOSO
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a capinação e limpeza da área que contempla playground, academia
ao ar livre e quadra esportiva localizada na confluência entre as Ruas Professor Isaac Portal Roldan,
Vereador Domingos Medina e Avenida Adnan Shahateet, Residencial Parque Granja Cecília A.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a manutenção da “casinha do tarzan” existente na área localizada na
confluência entre as Ruas Professor Isaac Portal Roldan, Vereador Domingos Medina e Avenida Adnan
Shahateet, Residencial Parque Granja Cecília A.
Solicita à Senhora Presidente do DAE a reposição do asfalto defronte ao imóvel 14-56 da Rua Rubens
Arruda, Jardim Estoril.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a repintura da sinalização de solo na rotatória existente entre as
Avenidas Getúlio Vargas e Affonso José Aiello, Vila Aviação.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal, com base na LOM, informações junto ao DAE a respeito da Estação
Elevatória de Água Bruta da Captação do Rio Batalha e da Estação de Tratamento de Água (ETA).
JOSÉ ROBERTO MARTINS SEGALLA
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a limpeza do terreno localizado ao lado do imóvel 01-180 da Avenida
Nuno de Assis, Jardim Bela Vista.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a implantação de lâmpadas no poste localizado na quadra 27 da Rua
Tamandaré, Vila São João do Ipiranga.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a limpeza da Praça Fares Auad localizada na quadra 13 da Rua
Doutor Fuas de Mattos Sabino, Parque Jardim Europa.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a capinação e limpeza do terreno localizado na esquina da quadra 05
da Rua Felício Soubihe, Jardim Planalto.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal, com base na LOM, informações sobre a retomada das aulas na rede
municipal de ensino de Bauru.
JULIO CESAR APARECIDO DE SOUSA
Solicita à Senhora Prefeita Municipal, com base na LOM, informações sobre o Castramóvel Municipal.
LUIZ EDUARDO PENTEADO BORGO
Solicita à Senhora Prefeita Municipal, com base na LOM, informações sobre os óbitos em Unidades de
Saúde do Município de pessoas aguardando leitos regulados pela Central de Regulação de Ofertas de
Serviços de Saúde (CROSS).
Solicita à Senhora Presidente do DAE a reposição de asfalto e conserto da calçada defronte ao imóvel 02-63
da Alameda das Dálias, Vila Gimenes.
Solicita à Senhora Presidente do DAE o conserto do vazamento de água defronte ao imóvel 01-76 da Rua
Giacomo Pavan, Jardim Guadalajara.
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MANOEL AFONSO LOSILA
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a construção de calçadas no entorno das praças localizadas nos
cruzamentos entre as Ruas Sidney de Freitas, Celestina Gomes Morales e Maria Honória D’Ávila Engler e
desta última com a Bernardino de Campos, Conjunto Habitacional Joaquim Guilherme de Oliveira.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal melhorias na iluminação e implantação de mais braços de luz na
Praça Laurice Skaf Zogheib localizada na quadra 04 da Avenida das Bandeiras, Vila Industrial e defronte
aos imóveis 01-48 e 01-74 da Rua dos Lavradores, Núcleo Residencial Edison Bastos Gasparini.
Moção de Aplauso à empresa Cimenfer Materiais pelos 23 anos de sucesso.
Moção de Aplauso à empresa Mezzani Alimentos pela história de sucesso e superação no município de
Bauru.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a implantação de redutores de velocidade, onde melhor convier,
em toda extensão da Rua José Carlos de Carvalho, Jardim Terra Branca.
MARCELO ROBERTO AFONSO
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a reforma do playground na Praça Myrtes Sakai Bastos Pinto, Jardim
Nova Esperança.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a contenção da erosão e subsequente realização de operação tapaburacos na quadra 04 da Rua Almeida Brandão, Vila Cardia.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a capinação e limpeza da praça localizada na quadra 02 da Rua
Márcia Andaló Mendes de Carvalho, Jardim Rosa Branca.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a capinação e limpeza da área verde pertencente à Prefeitura
Municipal localizada na quadra 01 da Rua André Bonachella Palliareci, Núcleo Habitacional José Regino.
Solicita à Senhora Presidente do DAE a reposição do asfalto nas quadras 11 a 14 da Alameda Flor do Amor,
Parque São Geraldo.
MARCOS ANTONIO DE SOUZA
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a passagem de máquina motoniveladora na Estrada Municipal Murilo
Vilaça Maringoni a partir do Aeroporto Estadual de Bauru Arealva/Moussa Nakhl Tobias até a ponte do
bairro Rio Verde.
Solicita à Senhora Presidente do DAE a reposição do asfalto no cruzamento entre as Ruas Zephilo Grizoni
e Capitão Mário Rossi, Jardim Petrópolis.
SERGIO BRUM
Solicita à Senhora Prefeita Municipal o recapeamento asfáltico nas quadras 08 a 10 da Rua Maria José
Cordovil de Souza, Núcleo Habitacional José Regino.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal o recapeamento asfáltico em toda extensão da Rua Santa Matilde,
Jardim Redentor.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal o asfaltamento a partir da quadra 21 da Avenida Pinheiro Machado,
Fundação Casas Populares Salvador Filardi.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a supressão da árvore localizada defronte ao imóvel 11-77 da Rua
Doutor José Ranieri, Jardim Cruzeiro do Sul.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a repintura de sinalização de solo em toda extensão da Rua
Francisco Mandaliti, Tangarás.
UBIRATAN CASSIO SANCHES
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a construção de calçada na obra de interligação entre o Jardim Flórida
e o Núcleo Habitacional Nobuji Nagasawa.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a reforma e ampliação do Núcleo de Saúde Doutor Dolírio Sandim
localizado na Rua Carmelo Zamataro, Distrito de Tibiriçá.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a implantação de playground entre o campo de futebol society e o
Estádio Distrital Luiz Edmundo Coube na Rua Doutor Danilo Campana, Jardim Araruna.
Solicita à Senhora Presidente do DAE a implantação de bebedouros em pontos estratégicos da ciclovia
existente desde o Distrito Industrial Domingos Biancardi até o Conjunto Habitacional Engenheiro Octávio
Rasi.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a implantação de semáforo nos cruzamentos da Rua Silva
Jardim com as Ruas Padre Anchieta, Padre Nóbrega, Primeiro de Maio e Francisco Alves, Jardim Bela
Vista.
WANDERLEY RODRIGUES JUNIOR
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a capinação, limpeza e retirada de lixo do terreno localizado nas
quadras 06 a 08 da Rua Jeso Contijo de Moraes, Parque Jaraguá.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a capinação, limpeza e retirada do lixo do terreno localizado na
quadra 17 da Rua Professor Antônio Guedes de Azevedo, Vila Industrial.
Solicita à Senhora Presidente do DAE a reposição do asfalto defronte ao imóvel 01-42 da Rua Dois, Parque
Jandaia.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal, com base na LOM, cópia do contrato de prestação de serviços de
limpeza, higienização, manutenção e conserto dos aparelhos de ar-condicionado de todas as Secretarias
Municipais e Gabinete da Prefeita Municipal.
Solicita à Senhora Presidente do DAE o conserto do vazamento de água localizado na quadra 02 da Rua
Maria Elísia Nogueira de Oliveira, Núcleo Habitacional Mary Dota.

Diário Oficial de Bauru
Publicação centralizada e coordenada no Departamento de Comunicação e Documentação da Secretaria dos Negócios Jurídicos e determinada pela Chefia de Gabinete da Prefeita
Municipal de Bauru. Praça das Cerejeiras nº 1-59 CEP 17014-500 Bauru - São Paulo.
As edições do Diário Oficial são veiculadas somente na forma digital às terças-feiras, quintas-feiras e aos sábados.
Estando disponíveis para consulta no site da Prefeitura Municipal através do link: http://www.bauru.sp.gov.br/juridico/diariooficial.

E-MAIL:

diariooficial@bauru.sp.gov.br
FONE: 3235-1041

