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LEIS MUNICIPAIS
LEI Nº 7.469, DE 13 DE JULHO DE 2.021

P. 47.810/14  Revoga as Leis Municipais nº 6.965, de 05 de setembro de 2.017 e nº 7.189, de 13 de 
março de 2.019.
 A PREFEITA MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do 
Município de Bauru, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona e promulga a seguinte lei:
Art. 1°  Ficam revogadas as Leis Municipais nº 6.965, de 05 de setembro de 2.017 e nº 7.189, 

de 13 de março de 2.019, que autorizaram o Poder Executivo a outorgar por Concesão 
de Direito Real de Uso, uma área de terreno localizada no Distrito Industrial IV 
à empresa CASUAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE 
CONSTRUÇÃO E ACABAMENTOS LTDA - EPP, cadastrado na Prefeitura 
Municipal de Bauru como setor 04, quadra 2.170, lote 01.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
 Bauru, 13 de julho de 2.021.

SUÉLLEN SILVA ROSIM
PREFEITA MUNICIPAL

GUSTAVO RUSSIGNOLI BUGALHO 
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

CHARLLES RODRIGO DOS SANTOS
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E RENDA

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

DANILO ALTAFIM PINHEIRO
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

LEI Nº 7.470, DE 13 DE JULHO DE 2.021
P. 19.050/12 – 17.901/83 (capa) Autoriza o Poder Executivo a alienar um imóvel de propriedade da 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU a JOSÉ APARECIDO GOMES.

A PREFEITA MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do 
Município de Bauru, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona e promulga a seguinte lei:
Art. 1°  Fica o Poder Executivo autorizado a alienar, na forma de investidura, a JOSÉ 

APARECIDO GOMES, área de terreno de propriedade da PREFEITURA 
MUNICIPAL DE BAURU assim descrita:
“Um terreno situado no lado ímpar do quarteirão 10 da Rua Marçal de Arruda 
Campos, identificando como parte da área destinada as vias públicas do sistema 
viário, do loteamento denominado Jardim Petrópolis, nesta cidade de Bauru/SP, com 
área de 180,00 m², localizado entre os lotes 01 e 18, da quadra 05 e lotes 115 e 30, 
da quadra 5-A”. Referido imóvel consta pertencer à PREFEITURA MUNICIPAL 
DE BAURU, conforme Matrícula nº 129.435 do 2º Oficial de Registro de Imóveis 
da Comarca de Bauru.

Art. 2º Constatado em processo administrativo que o valor do imóvel já foi pago, de acordo 
com o valor venal da época, as partes firmarão o contrato de compra e venda por 
Escritura Pública, a ser firmado perante o Tabelião de Notas. 

Art. 3º A presente alienação está devidamente embasada na Lei Federal nº 8.666, de 21 de 
junho de 1.993, em especial no art. 17, inciso I, letra “d”.

Art. 4º Fica revogada a alínea H do art. 1º da Lei Municipal nº 2.955, de 29 de novembro de 
1.988, com a redação dada pela Lei Municipal nº 3.889, de 9 de junho de 1.995.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
 Bauru, 13 de julho de 2.021.

SUÉLLEN SILVA ROSIM
PREFEITA MUNICIPAL

GUSTAVO RUSSIGNOLI BUGALHO
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

NILSON GHIRARDELLO
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO

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

DANILO ALTAFIM PINHEIRO
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

Republicado por ter saído com incorreções

LEI Nº 7.473, DE 20 DE JULHO DE 2.021
P. 24.568/11  Altera a Lei Municipal nº 6.067, de 04 de maio de 2.011, que dispõe sobre o Sistema 
Integrado de Fiscalização Financeira, Contabilidade e Auditoria do Poder Executivo.

A PREFEITA MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do 
Município de Bauru, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona e promulga a seguinte lei:
Art. 1º  O art. 4º da Lei Municipal nº 6.067, de 04 de maio de 2.011, fica acrescido do 

parágrafo único, com a seguinte redação:
“Art. 4º  (...)
Parágrafo único.  O cumprimento do inciso II, deste artigo não será necessário 

quando houver incompatibilidade entre o cargo efetivo e o 
exercício da profissão que exija o registro no Conselho de 
Classe Profissional.” (NR)

Art. 2º  A alínea “b” do inciso I do art. 6º da Lei Municipal nº 6.067, de 04 de maio de 2.011, 
passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 6º (...)

I - (...)
a) (...)
b)  assessorar o Contador-Geral e o Auditor-Geral.” 

(NR)
Art. 3º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Bauru, 20 de julho de 2.021.
SUÉLLEN SILVA ROSIM
PREFEITA MUNICIPAL

GUSTAVO RUSSIGNOLI BUGALHO 
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

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

DANILO ALTAFIM PINHEIRO
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

DECRETOS MUNICIPAIS
DECRETO Nº 15.457, DE 02 DE JUNHO DE 2.021

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

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

Art. 1º Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional orçamentário e suplementar 
na importância de R$ 461.631,53 (quatrocentos e sessenta e um mil, seiscentos e 
trinta e um reais e cinquenta e três centavos), o crédito aberto na forma do artigo será 
coberto com recursos provenientes de suplementação.

Ficha Unid. 
Orç. Classif. Func. Nat. Desp. Vínculo Especificação Origem Rec. Valor (R$)

370 02.05.01 10.301.0007.2.031 3.3.90.93.00 01.000.0000 INDENIZAÇÕES E 
RESTITUIÇÕES

ANUL. DOT. 
ORÇ. 155.000,00

406 02.07.01 15.451.0001.2.001 3.1.90.94.00 01.000.0000
INDENIZAÇÕES 

E RESTITUIÇÕES 
TRABALHISTAS

ANUL. DOT. 
ORÇ. 1.928,34

450 02.07.01 15.452.0011.1.027 4.4.90.51.00 01.000.0000 OBRAS E 
INSTALAÇÕES SUP. FINANC. 100.000,00

468 02.08.01 15.451.0001.2.001 3.3.90.30.00 01.000.0000 MATERIAL DE 
CONSUMO

ANUL. DOT. 
ORÇ. 1.000,00

471 02.08.01 15.451.0001.2.001 3.3.90.39.00 01.000.0000
OUTROS SERVIÇOS 

DE TERCEIROS - 
PESSOA JURÍDICA

ANUL. DOT. 
ORÇ. 500,00

630 02.10.01 18.541.0015.2.065 3.3.90.39.00 05.000.0000
OUTROS SERVIÇOS 

DE TERCEIROS - 
PESSOA JURÍDICA

SUP. FINANC. 196.180,87
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754 02.13.01 14.122.0001.2.001 3.1.90.13.00 01.000.0000 OBRIGAÇÕES 
PATRONAIS

ANUL. DOT. 
ORÇ. 1.838,35

756 02.13.01 14.122.0001.2.001 3.1.90.94.00 01.000.0000
INDENIZAÇÕES 

E RESTITUIÇÕES 
TRABALHISTAS

ANUL. DOT. 
ORÇ. 4.583,97

880 02.16.01 28.846.1000.0.008 3.3.90.91.00 01.000.0000 SENTENÇAS 
JUDICIAIS

ANUL. DOT. 
ORÇ. 600,00

TOTAL 461.631,53
Art. 2° Os valores dos presentes créditos, num total de R$ 165.450,66 (cento e sessenta e 

cinco mil, quatrocentos e cinquenta reais e sessenta e seis centavos), serão cobertos 
com recursos previstos no art. 43, § 1°, inciso III, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de 
março de 1.964, provenientes de suplementação por anulação.

Ficha Unid. 
Orç. Classif. Func. Nat. Desp. Vínculo Especificação Origem 

Rec. Valor (R$)

364 02.05.01 10.301.0007.2.031 3.3.90.33.00 01.000.0000
PASSAGENS E 

DESPESAS COM 
LOCOMOÇÃO

155.000,00

403 02.07.01 15.451.0001.2.001 3.1.90.11.00 01.000.0000
VENCIMENTOS E 

VANTAGENS FIXAS - 
PESSOAL CIVIL

1.928,34

465 02.08.01 15.451.0001.2.001 3.3.50.39.00 01.000.0000
OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS - PESSOA 

JURÍDICA
500,00

469 02.08.01 15.451.0001.2.001 3.3.90.33.00 01.000.0000
PASSAGENS E 

DESPESAS COM 
LOCOMOÇÃO

500,00

471 02.08.01 15.451.0001.2.001 3.3.90.39.00 01.000.0000
OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS - PESSOA 

JURÍDICA
500,00

753 02.13.01 14.122.0001.2.001 3.1.90.11.00 01.000.0000
VENCIMENTOS E 

VANTAGENS FIXAS - 
PESSOAL CIVIL

6.422,32

888 02.16.01 99.999.1000.9.999 9.9.99.99.00 01.000.0000 RESERVA DE 
CONTINGÊNCIA 600,00

TOTAL 165.450,66
Art. 3º Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional orçamentário e suplementar 

na importância de R$ 296.180,87 (duzentos e noventa e seis mil, cento e oitenta 
reais e oitenta e sete centavos), o crédito aberto na forma do artigo será coberto com 
recursos provenientes de superávit financeiro.

Origem Rec Ficha Nat Rec Vínculo Especificação Valor (R$)

SUPERAVIT FINANCEIRO 296.180,87
01.110.0000 cip 

investimento 100.000,00

05.100.0023 196.180,67

05.100.0023 0,20

TOTAL 296.180,87
Art. 4º Os créditos abertos neste Decreto obedecerão ao disposto no art. 43 da Lei Federal nº 

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

Bauru, 02 de junho de 2.021.
SUÉLLEN SILVA ROSIM
PREFEITA MUNICIPAL

EVERTON DE ARÁUJO BASÍLIO
SECRETÁRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS

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

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

DECRETO Nº 15.464, DE 09 DE JUNHO DE 2.021
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e dá outras providências.

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

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

na importância de R$ 3.022.041,97 (três milhões, vinte e dois mil, quarenta e um 
reais e noventa e sete centavos), o crédito aberto na forma do artigo será coberto com 
recursos provenientes de suplementação.

Ficha Unid. 
Orç. Classif. Func. Nat. Desp. Vínculo Especificação Origem Rec. Valor (R$)

187 02.03.02 12.365.0004.1.004 4.4.90.51.00 05.000.0000 OBRAS E 
INSTALAÇÕES SUP. FINANC. 875.000,00

224 02.03.03 12.361.0004.1.004 4.4.90.51.00 05.000.0000 OBRAS E 
INSTALAÇÕES SUP. FINANC. 73.920,92

342 02.05.01 10.301.0006.2.028 3.3.90.30.00 05.000.0000 MATERIAL DE 
CONSUMO SUP. FINANC. 1.909.671,50

346 02.05.01 10.301.0006.2.028 4.4.90.52.00 01.000.0000
EQUIPAMENTOS 

E MATERIAL 
PERMANENTE

EXE. ARREC. 42.288,50

648 02.10.01 18.542.0015.2.070 3.3.90.30.00 05.000.0000 MATERIAL DE 
CONSUMO SUP. FINANC. 18.080,00

670 02.10.03 18.542.0015.2.074 4.4.90.52.00 03.000.0000
EQUIPAMENTOS 

E MATERIAL 
PERMANENTE

SUP. FINANC. 99.916,30

696 02.11.01 27.811.0014.1.013 4.4.90.51.00 01.000.0000 OBRAS E 
INSTALAÇÕES

ANUL. DOT. 
ORÇ. 3.164,75

TOTAL 3.022.041,97
Art. 2° Os valores dos presentes créditos, num total de R$ 3.164,75 (três mil, cento e 

sessenta e quatro reais e setenta e cinco centavos), serão cobertos com recursos 
previstos no art. 43, § 1°, inciso III, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1.964, 
provenientes de suplementação por anulação.

Ficha Unid. 
Orç. Classif. Func. Nat. Desp. Vínculo Especificação Origem Rec. Valor (R$)

888 02.16.01 99.999.1000.9.999 9.9.99.99.00 01.000.0000 RESERVA DE 
CONTINGÊNCIA 3.164,75

TOTAL 3.164,75
Art. 3º Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional orçamentário e suplementar 

na importância de R$ 3.018.877,22 (três milhões, dezoito mil, oitocentos e setenta 
e sete reais e vinte e dois centavos), o crédito aberto na forma do artigo será coberto 
com recursos provenientes de excesso de arrecadação e superávit financeiro.

Origem Rec Ficha Nat Rec Vínculo Especificação Valor (R$)

SUPERAVIT FINANCEIRO 2.976.588,72

05.800.0628 18.080,00

05.200.0003 875.000,00

05.200.0003 73.920,92

03.100.0004 99.916,30

05.300.0068 1.909.671,50
EXCESSO DE 

ARRECADAÇÃO 42.288,50

331 1.9.2.8.02.1.1.08.00.00 01.310.0000 RESTITUIÇÃO - FDO 
MUN. SAUDE 42.288,50

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

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua expedição.
Bauru, 09 de junho de 2.021.

SUÉLLEN SILVA ROSIM
PREFEITA MUNICIPAL

EVERTON DE ARÁUJO BASÍLIO
SECRETÁRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS

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

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

DECRETO Nº 15.471, DE 15 DE JUNHO DE 2.021
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e dá outras providências.

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

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

na importância de R$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais), o crédito aberto 
na forma do artigo será coberto com recursos provenientes de suplementação.

Ficha Unid. 
Orç. Classif. Func. Nat. Desp. Vínculo Especificação Origem 

Rec. Valor (R$)

1049 02.09.03 08.244.0009.2.034 3.3.50.39.00 03.000.0000
OUTROS SERVIÇOS 

DE TERCEIROS 
-PESSOA JURÍDICA

ANUL. 
DOT. 
ORÇ.

340.000,00

863 02.16.01 28.842.1000.0.002 3.2.90.22.00 01.000.0000

OUTROS 
ENCARGOS SOBRE 

A DÍVIDA POR 
CONTRATO

ANUL. 
DOT. 
ORÇ.

140.000,00

TOTAL 480.000,00
Art. 2° Os valores dos presentes créditos, num total de R$ 480.000,00 (quatrocentos e 

oitenta mil reais), serão cobertos com recursos previstos no art. 43, § 1°, inciso III, 
da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1.964, provenientes de suplementação por 
anulação.

Ficha Unid. 
Orç. Classif. Func. Nat. Desp. Vínculo Especificação Origem 

Rec. Valor (R$)

546 02.09.03 08.244.0009.2.034 3.3.90.39.00 03.000.0000
OUTROS SERVIÇOS 

DE TERCEIROS - 
PESSOA JURÍDICA

340.000,00

862 02.16.01 28.842.1000.0.002 3.2.90.21.00 01.000.0000
JUROS SOBRE 
A DÍVIDA POR 

CONTRATO
140.000,00

TOTAL 480.000,00
Art. 3º Os créditos abertos neste Decreto obedecerão ao disposto no art. 43 da Lei Federal nº 

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

Bauru, 15 de junho de 2.021.
SUÉLLEN SILVA ROSIM
PREFEITA MUNICIPAL

EVERTON DE ARÁUJO BASÍLIO
SECRETÁRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS

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

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

DECRETO Nº 15.474, DE 16 DE JUNHO DE 2.021
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e dá outras providências.

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

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

na importância de R$ 1.593.198,81 (um milhão, quinhentos e noventa e três mil, 
cento e noventa e oito reais e oitenta e um centavos), o crédito aberto na forma do 
artigo será coberto com recursos provenientes de suplementação.
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Ficha Unid. 
Orç. Classif. Func. Nat. Desp. Vínculo Especificação Origem 

Rec. Valor (R$)

122 02.03.01 12.365.0003.2.010 3.3.90.39.00 01.000.0000
OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS - PESSOA 

JURÍDICA

EXE. 
ARREC. 80.000,00

151 02.03.01 12.365.0003.2.014 4.4.90.52.00 01.000.0000
EQUIPAMENTOS 

E MATERIAL 
PERMANENTE

EXE. 
ARREC. 10.204,47

156 02.03.02 12.365.0003.2.010 3.3.90.39.00 01.000.0000
OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS - PESSOA 

JURÍDICA

EXE. 
ARREC. 80.000,00

187 02.03.02 12.365.0004.1.004 4.4.90.51.00 01.000.0000 OBRAS E 
INSTALAÇÕES

EXE. 
ARREC. 830.646,05

185 02.03.02 12.365.0003.2.015 4.4.90.52.00 01.000.0000
EQUIPAMENTOS 

E MATERIAL 
PERMANENTE

EXE. 
ARREC. 144.756,10

193 02.03.03 12.361.0003.2.010 3.3.90.39.00 01.000.0000
OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS - PESSOA 

JURÍDICA

EXE. 
ARREC. 100.000,00

343 02.05.01 10.301.0006.2.028 3.3.90.32.00 01.000.0000

MATERIAL, BEM 
OU SERVIÇO PARA 

DISTRIBUIÇÃO 
GRATUIT

SUP. 
FINANC. 50.000,00

346 02.05.01 10.301.0006.2.028 4.4.90.52.00 05.000.0000
EQUIPAMENTOS 

E MATERIAL 
PERMANENTE

SUP. 
FINANC. 15.000,00

468 02.08.01 15.451.0001.2.001 3.3.90.30.00 01.000.0000 MATERIAL DE 
CONSUMO

ANUL. 
DOT. ORÇ. 3.000,00

540 02.09.02 08.243.0009.2.040 3.3.50.39.00 03.000.0000
OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS -PESSOA 

JURÍDICA

SUP. 
FINANC. 200.000,00

714 02.12.01 13.391.0016.2.076 4.4.90.52.00 01.000.0000
EQUIPAMENTOS 

E MATERIAL 
PERMANENTE

SUP. 
FINANC. 2.000,00

734 02.12.01 13.392.0001.2.001 4.4.90.52.00 01.000.0000
EQUIPAMENTOS 

E MATERIAL 
PERMANENTE

SUP. 
FINANC. 4.000,00

742 02.12.01 13.392.0016.2.077 4.4.90.52.00 01.000.0000
EQUIPAMENTOS 

E MATERIAL 
PERMANENTE

SUP. 
FINANC. 19.000,00

754 02.13.01 14.122.0001.2.001 3.1.90.13.00 01.000.0000 OBRIGAÇÕES 
PATRONAIS

ANUL. 
DOT. ORÇ. 2.009,87

756 02.13.01 14.122.0001.2.001 3.1.90.94.00 01.000.0000
INDENIZAÇÕES 

E RESTITUIÇÕES 
TRABALHISTAS

ANUL. 
DOT. ORÇ. 2.582,32

886 02.16.01 28.846.1000.0.019 3.3.90.91.00 01.000.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS ANUL. 
DOT. ORÇ. 50.000,00

TOTAL 1.593.198,81
Art. 2° Os valores dos presentes créditos, num total de R$ 57.592,19 (cinquenta e sete mil, 

quinhentos e noventa e dois reais e dezenove centavos), serão cobertos com recursos 
previstos no art. 43, § 1°, inciso III, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1.964, 
provenientes de suplementação por anulação.

Ficha Unid. 
Orç. Classif. Func. Nat. Desp. Vínculo Especificação Origem 

Rec.
Valor 
(R$)

465 02.08.01 15.451.0001.2.001 3.3.50.39.00 01.000.0000
OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS -PESSOA 

JURÍDICA
3.000,00

753 02.13.01 14.122.0001.2.001 3.1.90.11.00 01.000.0000
VENCIMENTOS E 

VANTAGENS FIXAS - 
PESSOAL CIVIL

4.592,19

888 02.16.01 99.999.1000.9.999 9.9.99.99.00 01.000.0000 RESERVA DE 
CONTINGÊNCIA 50.000,00

TOTAL 57.592,19
Art. 3º Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional orçamentário e suplementar 

na importância de R$ 1.535.606,62 (um milhão, quinhentos e trinta e cinco mil, 
seiscentos e seis reais e sessenta e dois centavos), o crédito aberto na forma do 
artigo será coberto com recursos provenientes de excesso de arrecadação e superávit 
financeiro.

Origem Rec Ficha Nat Rec Vínculo Especificação Valor (R$)
SUPERAVIT 

FINANCEIRO 290.000,00

01.300.0018 50.000,00
05.300.0153 15.000,00
03.500.0039 200.000,00
01.110.0000 2.000,00
01.110.0000 4.000,00
01.110.0000 19.000,00

EXCESSO DE 
ARRECADAÇÃO 1.245.606,62

288 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 01.110.0000 COTA-PARTE DO ICMS - 
PRINCIPAL 135.651,10

288 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 01.110.0000 COTA-PARTE DO ICMS - 
PRINCIPAL 10.204,47

288 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 01.110.0000 COTA-PARTE DO ICMS - 
PRINCIPAL 9.105,00

288 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 01.110.0000 COTA-PARTE DO ICMS - 
PRINCIPAL 80.000,00

288 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 01.110.0000 COTA-PARTE DO ICMS - 
PRINCIPAL 80.000,00

288 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 01.110.0000 COTA-PARTE DO ICMS - 
PRINCIPAL 100.000,00

288 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 01.110.0000 COTA-PARTE DO ICMS - 
PRINCIPAL 830.646,05

TOTAL 1.535.606,62

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

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua expedição.
Bauru, 16 de junho de 2.021.

SUÉLLEN SILVA ROSIM
PREFEITA MUNICIPAL

EVERTON DE ARÁUJO BASÍLIO
SECRETÁRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS

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

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

DECRETO Nº 15.481, DE 22 DE JUNHO DE 2.021
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e dá outras providências.

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

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

na importância de R$ 695.686,27 (seiscentos e noventa e cinco mil, seiscentos e 
oitenta e seis reais e vinte e sete centavos), o crédito aberto na forma do artigo será 
coberto com recursos provenientes de suplementação.

Ficha Unid. 
Orç. Classif. Func. Nat. Desp. Vínculo Especificação Origem Rec. Valor (R$)

101 02.02.01 04.122.0001.2.001 3.3.90.30.00 01.000.0000 MATERIAL DE 
CONSUMO

ANUL. DOT. 
ORÇ. 1.624,00

101 02.02.01 04.122.0001.2.001 3.3.90.30.00 01.000.0000 MATERIAL DE 
CONSUMO

SUP. 
FINANC. 2.301,78

104 02.02.01 04.122.0001.2.001 3.3.90.39.00 01.000.0000
OUTROS SERVIÇOS 

DE TERCEIROS - 
PESSOA JURÍDICA

SUP. 
FINANC. 3.155,14

108 02.02.01 04.122.0001.2.001 3.3.91.39.00 01.000.0000
OUTROS SERVIÇOS 

DE TERCEIROS - 
PESSOA JURÍDICA - I

SUP. 
FINANC. 40.662,56

224 02.03.03 12.361.0004.1.004 4.4.90.51.00 01.000.0000 OBRAS E 
INSTALAÇÕES

EXE. 
ARREC. 126.615,21

437 02.07.01 15.451.0010.2.046 3.3.90.30.00 01.000.0000 MATERIAL DE 
CONSUMO

SUP. 
FINANC. 272.416,80

450 02.07.01 15.452.0011.1.027 4.4.90.51.00 01.000.0000 OBRAS E 
INSTALAÇÕES

EXE. 
ARREC. 200.000,00

670 02.10.03 18.542.0015.2.074 4.4.90.52.00 03.000.0000
EQUIPAMENTOS 

E MATERIAL 
PERMANENTE

SUP. 
FINANC. 48.910,78

TOTAL 695.686,27
Art. 2° Os valores dos presentes créditos, num total de R$ 1.624,00 (um mil e seiscentos e 

vinte e quatro reais), serão cobertos com recursos previstos no art. 43, § 1°, inciso III, 
da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1.964, provenientes de suplementação por 
anulação.

Ficha Unid. 
Orç. Classif. Func. Nat. Desp. Vínculo Especificação Origem Rec. Valor (R$)

93 02.02.01 04.122.0001.2.001 3.1.90.11.00 01.000.0000
VENCIMENTOS E 

VANTAGENS FIXAS - 
PESSOAL CIVIL

1.624,00

TOTAL 1.624,00
Art. 3º Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional orçamentário e suplementar 

na importância de R$ 694.062,27 (seiscentos e noventa e quatro mil, sessenta e dois 
reais e vinte e sete centavos), o crédito aberto na forma do artigo será coberto com 
recursos provenientes de excesso de arrecadação e superávit financeiro.

Origem Rec Ficha Nat Rec Vínculo Especificação Valor (R$)
SUPERAVIT 

FINANCEIRO 367.447,06

01.110.0000 272.416,80

01.110.0000 40.662,56

03.100.0004 48.910,78

01.110.0000 2.301,78

01.110.0000 3.155,14
EXCESSO DE 

ARRECADAÇÃO 326.615,21

288 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 01.110.0000 COTA-PARTE DO ICMS - 
PRINCIPAL 126.615,21

83 1.2.4.0.00.1.1.01.00.00 01.110.0000 CONTRIB. P/ O CUSTEIO DO 
SERV. ILUMINACAO PUBLICA 200.000,00

TOTAL 694.062,27
Art. 4º Os créditos abertos neste Decreto obedecerão ao disposto no art. 43 da Lei Federal nº 

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

Bauru, 22 de junho de 2.021.
SUÉLLEN SILVA ROSIM
PREFEITA MUNICIPAL

EVERTON DE ARÁUJO BASÍLIO
SECRETÁRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS

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

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO
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EXTRATOS
CONTRATO Nº 10.367/21 - PROCESSO Nº 7.425/20 - (Sisdoc nº 113.919/21) – CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU - CONTRATADA: O.G. DIAS – ME – OBJETO: A CONTRATADA obriga-
se, nos termos de sua proposta devidamente anexada no Processo Administrativo nº 7.425/20 e Ata de 
Registro de Preços nº 075/21, a fornecer ao CONTRATANTE LOCAÇÃO (INCLUINDO MONTAGEM 
E OPERAÇÃO) DE ESTRUTURA NA QUANTIDADE DE: 04 (QUATRO) PIRÂMIDES NA 
MEDIDA 5X5M, 01 (UM) SOM E ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE, pelo sistema de Registro de 
Preços, cujas especificações estão indicadas no Anexo I do Edital nº 221/20.
LOTE 01 – LOCAÇÃO DE TENDAS, PIRÂMIDES, PISOS E FECHAMENTO EM LONA 
CORTINA

ITEM QTD. UND. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS VALOR 
UNITÁRIO

3 4 un.
PIRÂMIDES nas medidas de 5 x 5 metros, em estrutura 

metálica, em lona branca, com escoamento de água através de 
calhas e pés direitos de 2,50 metros de altura.9.07.05.0003.0

R$ 580,00

LOTE 03 – LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE

ITEM QTD. UND. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS VALOR 
UNITÁRIO

1 1 un.
LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO DE MÉDIO 
PORTE conforme Termo de Referência do ANEXO I do 

edital9.07.03.0002.3
R$ 6.800,00

PRAZO: 12 meses – VALOR TOTAL: R$ 9.120,00 – PROPONENTES: 05 - MODALIDADE: 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 122/20 –– ASSINATURA: 22/07/21, conforme art. 61, parágrafo único da 
Lei Federal nº 8.666/93.

TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE DOAÇÃO N° 2.392/21 - PROCESSO Nº 137.481/20 AP. 
28.816/08 (capa) – DOADOR: MUNICÍPIO DE BAURU – DONATÁRIA: POLATO FRANCHISING E 
ADMINISTRADORA DE BENS PRÓPRIOS LTDA - OBJETO: A empresa  POLATO FRANCHISING E 
ADMINISTRADORA DE BENS PRÓPRIOS LTDA recebe em doação o imóvel pertencente ao DOADOR, 
abaixo descrito: Setor 04, Quadra 2126, Lote 04 - Distrito Industrial III Um terreno para fins industriais, 
situado no lado ímpar do quarteirão 02 da Rua Romeu Sola, correspondente ao lote 04 da quadra M do 
loteamento denominado Distrito Industrial III - Cláudio Guedes Misquiati, nesta cidade de Bauru - SP, 
com área de 5.138,99m², com as seguintes medidas e confrontações: inicia-se no ponto P01, localizado 
na Rua Romeu Sola, na confluência com a Rua Ronise Motta Pegoraro de Souza; segue por uma distância 
de 66,77 metros e azimute plano de 144°16’21” até o ponto P02, confrontando com a Rua Romeu Sola; 
deflete à direita e segue em arco com desenvolvimento de 14,15 metros e raio de 9,00 metros até o ponto 
P03, delimitando a confluência entre as Ruas Romeu Sola e Waldemar Padilha; segue por uma distância 
de 52,10 metros e azimute plano de 234°19’34” até o ponto P13, confrontando com a Rua Waldemar 
Padilha, quarteirão 01, lado par; deflete à direita e segue por uma distância de 42,29 metros e azimute plano 
de 324°24’41” até o ponto P11, confrontando com o lote 03; segue por uma distância de 42,55 metros e 
azimute plano de 324°24’41” até o ponto P09, confrontando com o lote 02; deflete à direita e segue por 
uma distância de 51,93 metros e azimute plano de 54°24’17” até o ponto pp=0, confrontando com a Rua 
Ronise Motta Pegoraro de Souza, quarteirão 03, lado ímpar; segue em arco de desenvolvimento de 14,12 
metros e raio de 9,00 metros até o ponto P01, ponto inicial da descrição deste perímetro, delimitando a 
confluência entre as Ruas Ronise Motta Pegoraro de Souza e Romeu Sola, conforme matrícula nº 134.001 
do 2º Cartório de Registro de Imóveis de Bauru.” – ASSINATURA: 05/07/21, conforme art. 61, parágrafo 
único da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho 1.993.

2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 2.206/19 - PROCESSO Nº 80.209/19 - CONVENENTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU - CONVENIADA: FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE BAURU DA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - OBJETO: As partes resolvem alterar a Cláusula Quarta, item 4.1 
referente ao prazo do convênio, passando a ter a seguinte redação: “DO PRAZO 4.1. O presente convênio 
vigorará por mais 24 (vinte e quatro) meses, de 08 de agosto de 2.021 a 08 de agosto de 2.023 passando 
de 24 (vinte e quatro) meses para 48 (quarenta e oito) meses até atingir o prazo máximo de 60 (sessenta) 
meses.” - ASSINATURA: 11/06/21.

COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

AUTO DE INTERDIÇÃO

NÚMERO 040/2021
INTERDIÇÃO TOTAL
OCORRÊNCIA Residência em Área de Risco

BENS AFETADOS Residência
PROPRIETÁRIO Leila Marques

ENDEREÇO VISTORIADO Rua Mário Ozório
QUARTEIRÃO 2

NÚMERO 69
COMPLEMENTO ***

BAIRRO Pousada da Esperança II
Histórico:
 A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil – COMPDEC, por meio de vistoria 
realizada em 21/07/2021 constatou que a residência localizada na Rua Mário Ozório número 2-69, Pousada 
da Esperança II, apresenta risco de desabamento por conta do risco de alagamento, que pode comprometer 
a sua estrutura.
 Em razão dos problemas constatados, esta Coordenadoria resolve INTERDITAR 
TOTALMENTE a residência, devendo seus moradores desocupar o imóvel.

Ressaltamos que a interdição deverá ser respeitada e mantida, e dá-se como medida de 
preservação de vidas. Informamos que enquanto não forem tomadas as medidas de segurança necessárias, 
a residência não poderá ser ocupada nem utilizada.

Bauru, 23 de julho de 2021.

AUTO DE INTERDIÇÃO

NÚMERO 041/2021
INTERDIÇÃO TOTAL
OCORRÊNCIA Residência em Área de Risco

BENS AFETADOS Residência
PROPRIETÁRIO Jéssica dos Santos Onofre

ENDEREÇO VISTORIADO Avenida Waldemar Guimarães Ferreira
QUARTEIRÃO ***

NÚMERO ***

COMPLEMENTO Ao lado do acesso à empresa
de transporte de minérios

BAIRRO Vila Dutra
Histórico:

 A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil – COMPDEC, por meio de vistoria 
realizada em 22/07/2021 constatou que a residência localizada na Avenida Waldemar Guimarães Ferreira, 
ao lado do acesso à empresa de transporte de minérios, Vila Dutra, apresenta risco de desabamento por 
conta do risco de deslizamento do canal de escoamento das águas pluviais da parte alta da Avenida Elias 
Miguel Maluf.
 Em razão dos problemas constatados, esta Coordenadoria resolve INTERDITAR 
TOTALMENTE a residência, devendo seus moradores desocupar o imóvel.

Ressaltamos que a interdição deverá ser respeitada e mantida, e dá-se como medida de 
preservação de vidas. Informamos que enquanto não forem tomadas as medidas de segurança necessárias, 
a residência não poderá ser ocupada nem utilizada.

Bauru, 23 de julho de 2021.

OUVIDORIA GERAL

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

Seção II
Secretarias Municipais

Secretaria da Administração
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
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Departamento de Administração de Materiais (Compras e Licitações): (14) 3235-1287 / (14) 3235-
1062 / (14) 3235-1357 / (14) 3235-1113 / (14) 3235-1337

Divisão de Almoxarifado: (14) 3203-7533 / (14) 3227-1431
Divisão de Patrimônio: (14) 3203-7548

Divisão de Serviços Essenciais: (14) 3227-6828
Departamento de Administração de Pessoal: (14) 3235-1199 / (14) 3235-1229 / (14) 3235-1137 / (14) 

3235-1351 / (14) 3235-1227 / (14) 3235-1305
Departamento de Avaliação Funcional: (14) 3235-1158

Divisão de Apoio ao Servidor: (14) 3227-5647
Seção de Benefícios: (14) 3235-1158

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

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

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

Escola de Gestão Pública: (14) 3235-1043

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

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

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

Comissão de Desenvolvimento Funcional
Lei Municipal nº 5.975/2010

Informamos que o requerimento de Promoção por Qualificação Profissional por Escolaridade (PQPE) foi 
indeferido.

Ressaltamos que, de acordo com o artigo 68 do Decreto Municipal nº 15.259/2021, o servidor que não 
concordar com as decisões da Comissão de Desenvolvimento Funcional (CDF) poderá, justificadamente, 
apresentar pedido de reconsideração no prazo de 15(quinze) dias, contados a partir da ciência do mesmo.
MATR PROCESSO SITUAÇÃO MOTIVO LEGISLAÇÃO

17.351 45.963/2021 INDEFERIDO
NÃO POSSUI 05 (CINCO) ANOS DE 

EFETIVO EXERCÍCIO  A PARTIR DA 
ÚLTIMA ENTREGA

Lei 5975/2010;
Lei 6423/2013

e Decreto 
15.259/2021.

DEPARTAMENTO DE AVALIAÇÃO FUNCIONAL
DIVISÃO DE APOIO AO SERVIDOR

COMUNICADO – VALE ALIMENTAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Bauru antecipa o pagamento do vale-alimentação para os servidores municipais 
no mês de julho de 2021, de acordo com a faixa de renda de cada servidor.
O objetivo é diminuir a circulação de pessoas nos supermercados, nos dias de pagamento, como uma 
medida de prevenção do Covid-19.
Os servidores públicos municipais irão receber por faixa salarial (líquido), começando pelos menores 
salários.

Confira as datas de pagamentos e as faixas salariais:
27/07/2021 (terça-feira) - Até R$ 2.000,00
28/07/2021 (quarta-feira) - R$ 2.000,01 a R$ 2.600,00
29/07/2021 (quinta-feira) - R$ 2.600,01 a R$ 3.500,00
30/07/2021 (sexta-feira) - Acima de R$ 3.500,00
Quaisquer dúvidas, estamos à disposição pelo telefone (14) 3235-1158.

Seção de Benefícios
Divisão de Apoio ao Servidor

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL

DISPENSA: A partir 21/07/2021, portaria nº 886/2021, dispensa, a pedido, o(a) servidor(a) SARA 
REGINA ROSSI, RG nº 26.190.934-4, matrícula nº 25094, da função de confiança de Diretor da Divisão 
de Educação Infantil - Setor 06, da SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, conforme Processo nº 
112.363/2021.

EXONERAÇÃO: A partir 15/07/2021, portaria nº 888/2021, exonera, a pedido, a(o) servidor(a) EVANI 
LIMA FUKUMOTO, RG nº 25.535.946-9, matrícula nº 30637, do cargo efetivo de Especialista em 
Educação Adjunto - Professor Substituto de Educação Basica Infantil, da SECRETARIA MUNICIPAL 
DA EDUCAÇÃO, conforme Processo nº 111.162/2021.

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

EXONERAÇÃO/POSSE
PORTARIA N.º 889/2021: ROSEMEIRE LOPES PINTO, Diretora de Departamento de Administração de 
Pessoal, no uso das atribuições legais que lhe confere o Decreto n.º 6.664 de 22 de julho de 1993, R E S 
O L V E: Exonerar, a pedido, o(a) servidor(a) MARIA ROSA DAMACENA DA SILVA, portador(a) do 
RG n.º 28XXXXX10 e CPF n.º 214.XXX.XXX-37, matrícula 31226, cargo efetivo de ASSISTENTE DE 
SERVIÇOS NA ESCOLA - MERENDEIRA, do(a) SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, 
e MARIANA FELIX BUENO BELONE, Diretora do Departamento de Recursos Humanos, no uso das 
atribuições legais que lhe confere a Lei Municipal n.º 7.109 de 12 de setembro de 2018, RESOLVE: 
Dar posse no cargo efetivo de ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO - PROFESSOR 
SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL, para o(a) SECRETARIA MUNICIPAL DA 
EDUCAÇÃO, a partir de 26/07/2021.

TORNA SEM EFEITO
PORTARIA N.º 890/2021: A Diretora de Departamento de Recursos Humanos no uso de suas atribuições 
legais, que confere com a Lei Municipal n.º 7.109 de 12 de setembro de 2018, resolve: Tornar Sem Efeito 
no Diário Oficial n.º 3434, a PORTARIA N.º 732/2021 que nomeou o(a) Sr.(a) RAPHAEL GIABARDO 
ALVES SILVA, portador(a) do RG n.º 29XXXXX52 e CPF n.º 306.XXX.XXX-25, classificação 25º 
lugar, no cargo efetivo de ESPECIALISTA EM SAÚDE MÉDICO - MÉDICO - CLÍNICO, Edital n.º 
17/2020, EM RAZÃO DE DESISTÊNCIA TÁCITA.

PORTARIA N.º 891/2021: A Diretora de Departamento de Recursos Humanos no uso de suas atribuições 
legais, que confere com a Lei Municipal n.º 7.109 de 12 de setembro de 2018, resolve: Tornar Sem Efeito 
no Diário Oficial n.º 3434, a PORTARIA N.º 784/2021 que nomeou o(a) Sr.(a) LIVIA DE OLIVEIRA 
CAVALINI, portador(a) do RG n.º 35XXXXX75 e CPF n.º 354.XXX.XXX-00, classificação 33º lugar, no 
cargo efetivo de ESPECIALISTA EM SAÚDE MÉDICO - MÉDICO - CLÍNICO, Edital n.º 17/2020, 
EM RAZÃO DE DESISTÊNCIA.

CONCURSO PÚBLICO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA PROVA OBJETIVA E ENTREGA DE TÍTULOS DO 
CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE ESPECIALISTA EM SAÚDE – MÉDICO DO 
TRABALHO - EDITAL 01/2021

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 DO TRABALHO, para a 
realização da PROVA OBJETIVA E ENTREGA DE TÍTULOS, nos termos do Edital 01/2021, de acordo 
com as seguintes orientações:
1. A PROVA OBJETIVA SERÁ REALIZADA EM 15/08/2021 (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.
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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 em sala reservada, além 
de informar na inscrição, deverá enviar os documentos comprobatórios previstos no CAPÍTULO VI - DA 
CANDIDATA LACTANTE - Edital 01/2021, SOMENTE na extensão PDF colorido e que não ultrapasse 
4 MB (quatro megabytes) pelo sistema de documentos, disponível no link https://www2.bauru.sp.gov.br/
documentos/cadastrar.aspx?a=163 até o dia 13 (treze) de agosto de 2021.
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.
37.1. O acompanhante deverá fazer 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.
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 15/08/2021 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 800/2021.
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 01/2021 e 
também especificados no quadro a seguir:

Título Comprovantes Valor 
Unitário

Valor 
Máximo

Doutorado
Diploma, Certificado ou Declaração de conclusão de curso 

de pós-graduação em nível de Doutorado, em qualquer área 
médica, devidamente reconhecido pelo órgão competente.

4,0 pontos 4,0 pontos

Mestrado
Diploma, Certificado ou Declaração de conclusão de curso 
de pós-graduação em nível de Mestrado, em qualquer área 
médica, devidamente reconhecido pelo órgão competente.

3,0 pontos 3,0 pontos

Especialização/Título de 
Especialista/Residência/

Aprimoramento

Diploma, Certificado ou Declaração de conclusão de curso 
de pós-graduação em nível de especialização - lato sensu/
Residência/Aprimoramento, com carga horária mínima de 

360 horas/aula ou Título de Especialista em qualquer área 
médica (exceto o exigido no pré-requisito), devidamente 

reconhecido pelo órgão competente.

1,0 ponto 3,0 pontos

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 (24/07/2021), 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

15/08/2021 (DOMINGO) às 09h
SALA 1

INSCRIÇÃO NOME
0035300001 CARLA CHRISTIANE DE OLIVEIRA CARDIA
0035300005 GIL STENIO ARAUJO DA SILVA
0035300002 JOAO ALBERTO RODRIGUES OLIVEIRA
0035300004 LEONARDO OLIVEIRA FRANCO
0035300003 THIAGO LUIS KARG QUIRINO

Bauru, 24 de julho de 2021.
A Comissão

EDITAL Nº 02/2021
ABERTURA DE INSCRIÇÕES

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, através da Secretaria Municipal da Administração, por 
determinação do Sr. Prefeito, faz saber que, com base no inciso II do artigo 37 da Constituição Federal, 
na Lei Orgânica do Município de Bauru e nas Leis Municipais vigentes, realizará Concurso Público na 
modalidade “Provas e Títulos”, regido de acordo com as Instruções Especiais, parte integrante deste 
Edital, para o provimento do Cargo Público Efetivo de ESPECIALISTA EM SAÚDE MÉDICO – 
MÉDICO – GINECOLOGISTA/OBSTETRA, descrito no Capítulo II deste Instrumento. O referido 
Cargo Público reger-se-á pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Bauru (Lei Municipal 
nº 1.574/71 e alterações posteriores), pelo Regime Jurídico Único do Servidor Público Municipal de 
Bauru (Lei Municipal nº 3.373/91 e alterações posteriores), pelo Regime Disciplinar do Servidor Público 
Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.781/94 e alterações posteriores), pelo Plano de Cargos, Carreiras 
e Salários dos Servidores da Secretaria Municipal da Saúde (Lei Municipal nº 5.950/10 e alterações 
posteriores) e demais disposições legais aplicáveis aos Servidores Públicos Municipais.

INSTRUÇÕES ESPECIAIS

CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
1. O Concurso Público realizar-se-á sob a responsabilidade da Comissão Examinadora, composta por: 
William Davila Delgallo, Heloisa Ferrari Lombardi e sob a coordenação Mariana Félix Bueno Belone 
e Andressa Pelissari Zambolin Sabino sendo todos os membros nomeados pela Portaria nº 750/2021, 
obedecidas as normas deste Edital.
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2. O Concurso Público regulado pelo presente Edital será devidamente acompanhado por um representante 
da Comissão de Desenvolvimento Funcional, nos termos do artigo 26, parágrafo 1º, inciso V da Lei 
Municipal nº 5.950/10, membro da Comissão Examinadora.
3. O Concurso destina-se ao preenchimento de vagas ora existentes e que vierem a surgir e é relativo 
ao cargo efetivo descrito no Capítulo II, obedecida à ordem classificatória, durante o prazo de validade 
previsto neste Edital.
4. Os candidatos aprovados que, não tendo sido contemplados pelo número de vagas previstas pelo 
Capítulo II, integrarão o Cadastro de Reserva, com expectativa de direito à nomeação dentro do prazo de 
validade do Concurso Público regulado pelo presente Edital e eventual prorrogação, em relação aos cargos 
remanescentes, aos que vagarem e aos que forem criados.
5. Os candidatos que tomarem posse estarão subordinados ao Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Bauru (Lei Municipal nº 1.574/71 e alterações posteriores), ao Regime Jurídico Único do 
Servidor Público Municipal (Lei Municipal nº 3.373/91 e alterações posteriores), ao Regime Disciplinar 
do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.781/94 e alterações posteriores), Plano de 
Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores da Secretaria Municipal da Saúde (Lei Municipal nº 5.950/10 
e alterações posteriores) e demais disposições legais aplicáveis aos Servidores Públicos Municipais.
6. Os candidatos ao cargo do presente Concurso Público ficarão sujeitos à Jornada Básica de Trabalho 
prevista no Capítulo II deste Edital.
7. O cargo, a(s) vaga(s), a escolaridade/pré-requisito e os vencimentos estão estabelecidos no Capítulo II 
deste Edital.
8. A data, o local e horário de realização da Prova Objetiva e Entrega de Títulos serão divulgados no 
Edital de Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru em 21 (vinte e um) de agosto de 2021.
9. Os Títulos deverão ser entregues na data, horário e local designados para realização da Prova Objetiva, 
antes do início da mesma.
10. A Descrição do Cargo consta no Anexo I deste Edital.
11. O Conteúdo Programático consta no Anexo II deste Edital.
12. A contratação será pelo Regime Estatutário.
13. Todas as etapas do referido certame que necessitam de atendimento presencial devem seguir os 
protocolos de higiene e segurança preconizados pelos decretos publicados ou que vierem a ser publicados 
(no momento do atendimento) pela Prefeitura Municipal de Bauru em razão da pandemia de COVID–19.

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

Cargo Vaga
(s)

*Escolaridade/
Pré-Requisito Vencimentos¹ Benefícios²

Jornada 
Básica de 
Trabalho³

Valor 
Inscrição

Especialista em 
Saúde Médico 
– MÉDICO –

GINECOLOGISTA/
OBSTETRA

01

Conclusão da 
Graduação em 

Medicina e Registro 
no Conselho Regional 
de Medicina (CRM/

SP) e Residência 
Médica ou Título 
de Especialista em 

Ginecologia/
Obstetrícia

R$ 4.539,73 R$ 500,00 15 horas / 
semanais³ R$ 80,00

Notas:
Comprovação de conclusão da Graduação em Medicina e Registro no Conselho Regional de Medicina do 
Estado de São Paulo. Além destes, apresentar comprovação de residência médica na referida especialidade 
médica de atuação do Concurso Público afim, concedida pela Comissão Nacional de Residência Médica/
Ministério da Educação ou Especialização ou Título de Especialista na referida especialidade médica de 
atuação do Concurso Público afim, concedido pela respectiva Sociedade de Especialidade.
Vencimento¹: Referência Salarial C1 / Grade dos Especialistas em Saúde Médico, da Lei n° 5.950/10 e 
alterações posteriores.
Benefícios²: Vale Compra (R$ 500,00) – Lei Municipal nº 5.323/05 e alterações posteriores e Lei Municipal 
nº 7.200/19.
Jornada Básica de Trabalho³: conforme Lei Municipal nº 6.564/14, as jornadas de trabalho dos 
profissionais da saúde, básicas ou especiais, de que trata esta lei têm as seguintes correspondências:
I – Jornada Básica de 15 (quinze) horas de trabalho semanais: a prestação de 03 (três) horas diárias de 
trabalho ou subdivididas em no mínimo 03 (três) dias da semana. (NR) (Lei Municipal nº 6.564/14)
Jornada Especial de Trabalho: Os profissionais poderão ingressar nas Jornadas Especiais de Trabalho 
(20, 24, 30, 36 e 40 horas/semanais) mediante solicitação do interessado ou por necessidade e interesse 
público, ficando condicionado à disponibilidade de carga horária, conforme previsto na Lei Municipal nº 
5.950/10, Lei Municipal nº 6.564/14 e alterações posteriores.
Jornada de 20 horas/ semanais: R$ 4.539,73+ R$ 1.513,09 de jornada suplementar. (33,33%)
Jornada de 24 horas/ semanais: R$ 4.539,73+ R$ 2.723,84 de jornada suplementar. (60%)
Jornada de 30 horas/ semanais: R$ 4.539,73+ R$ 4.539,73 de jornada suplementar. (100%)
Jornada de 36 horas/ semanais: R$ 4.539,73+ R$ 6.355,62 de jornada suplementar. (140%)
Jornada de 40 horas/ semanais: R$ 4.539,73+ R$ 7.566,37 de jornada suplementar. (166,67%)
Além da jornada de trabalho, os profissionais poderão realizar atividades sob a forma de “plantão extra” 
junto aos serviços de atendimentos ininterruptos percebendo o valor de R$ 1.621,59 por 12 horas de plantão 
ininterrupto; poderão realizar 06 horas de plantão ininterrupto percebendo por este, R$ 810,80.
O cumprimento de plantões extras está condicionado à convocação do Secretário da Saúde ou do Diretor, 
com anuência e termo de compromisso do servidor.

CAPÍTULO III – DAS INSCRIÇÕES:
1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.
1.1. Objetivando evitar ônus desnecessário, o candidato deverá orientar-se no sentido de recolher o valor 
da inscrição somente após tomar conhecimento de todos os procedimentos, requisitos e condições exigidos 
para o concurso.
2. As inscrições para o Concurso Público regulado neste Edital serão realizadas EXCLUSIVAMENTE 
pela internet, no site www.bauru.sp.gov.br na ÁREA DE CONCURSOS das 0h (zero hora) do dia 27 
(vinte e sete) de julho de 2021 ate às 16h do dia 10 (dez) de agosto de 2021, (horário de Brasília/DF), 
devendo o candidato adotar os seguintes procedimentos:
2.1. Escolha do Cargo: Escolher o Cargo desejado em “Inscrições Abertas” e selecionar “Fazer 
Inscrição”.

2.2. Cadastro: O candidato deverá efetuar seu acesso ao sistema (caso já possua usuário e senha 
cadastrados) ou cadastrar-se em “Cadastro do Candidato”, informando corretamente todos os dados 
solicitados, atentando-se para os dados OBRIGATÓRIOS.
2.3. Seleção do Cargo Desejado: Após preencher o cadastro, o candidato deverá optar pelo cargo para o 
qual pretende concorrer, sendo, no caso regulado pelo presente Edital: Especialista em Saúde Médico – 
MÉDICO – GINECOLOGISTA/OBSTETRA, e selecionar “Fazer Inscrição”.
2.4. Confirmação de Inscrição: Ler atentamente o “Formulário de Inscrição”, selecionar a opção de 
confirmação dos dados e após “Confirmar Inscrição”.
2.5. Recolhimento da Taxa de Inscrição - Impressão do Boleto Bancário e do Pré-Comprovante de 
Inscrição: Após preencher o cadastro e escolher qual o cargo que pretende concorrer, o candidato deverá 
providenciar a impressão do Boleto Bancário no valor de R$ 80,00 (oitenta reais), importância esta 
referente à Taxa de Inscrição, não restituível sob qualquer hipótese, bem como do Pré-Comprovante de 
Inscrição.
a) O Boleto Bancário impresso nos termos indicados no Item 2.5 poderá ser pago em qualquer 
agência bancária, até a data de seu vencimento. Não serão aceitos pagamentos em cheque, através de 
transferência, DOC, ordem de pagamento, condicionais e/ou extemporâneas ou por qualquer outra 
via que não a especificada neste Edital. Sendo verificado, a qualquer tempo, o recebimento de inscrição 
que não atenda a todos os requisitos fixados no presente Item, a mesma será cancelada.
b) Não será aceito, como comprovante de pagamento de taxa de inscrição, comprovante de agendamento 
bancário ou extrato bancário.
c) O candidato que efetuar o pagamento do Boleto Bancário referente a outro concurso que não o 
do cargo previsto neste edital não poderá utilizá-lo para efetivar a inscrição neste concurso, sendo 
obrigado a novo pagamento.
2.6. Todos os candidatos inscritos poderão reimprimir seu boleto bancário, caso necessário, no máximo até 
as 16h do dia 01 (um) de fevereiro de 2021, quando este recurso será retirado do site, para pagamento 
neste mesmo dia, impreterivelmente.
2.7. Efetivação da Inscrição: O candidato deverá acompanhar (mediante login e senha de acesso) 
durante os 05 (cinco) dias úteis subsequentes ao pagamento do Boleto Bancário tratado no Item 2.5, 
na área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site www.bauru.sp.gov.br a efetivação de sua 
inscrição. A inscrição do candidato somente será válida após a sua Efetivação, nos termos indicados 
neste item. Caso não seja observada tal determinação, o candidato ficará impossibilitado de realizar 
a prova, não tendo direito a restituição dos valores recolhidos a título de Taxa de Inscrição.
a) O candidato deve imprimir o COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO (com status PAGO ou ISENTO) 
na área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site www.bauru.sp.gov.br após a efetivação e, 
para sua segurança, levar no dia da Prova.
b) Caso o candidato tenha efetuado o pagamento do Boleto Bancário nos termos indicados neste Capítulo 
e não tenha a confirmação de seu pagamento no site supracitado, este deverá entrar em contato com o 
Departamento de Recursos Humanos, pelos telefones (14) 3235-1081, (14) 3235-1076 ou (14) 3235-1207, 
das 08h às 12h e das 13h às 18h.
Observações: a) Por se tratar de um sistema informatizado de concursos, o candidato deverá seguir todas 
as orientações deste, previstas neste Capítulo, bem como arquivar seu usuário e senha para possibilitar 
posteriores consultas e/ou outras inscrições em outros concursos desta Prefeitura.
b) A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por qualquer procedimento, efetuado pela internet, 
não recebido por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento 
das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência 
de dados.
3. O candidato deverá estar atento ao boleto que irá utilizar para pagamento de sua inscrição, pois caso 
efetue o pagamento de boleto referente à inscrição cancelada, o pagamento será inválido, impossibilitando 
sua participação no certame.
4. A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por inscrições não recebidas por quaisquer 
motivos de ordem técnica ou por procedimento indevido dos usuários ou de instituições bancárias. Assim, 
é recomendável que o candidato realize a sua inscrição e efetue o respectivo pagamento com a devida 
antecedência.
5. As alterações de nome, RG e data de nascimento, referentes a este concurso, deverão ser realizadas na 
área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site: www.bauru.sp.gov.br  até o último dia 
de inscrição. É de inteira responsabilidade do candidato o correto e completo preenchimento dos dados 
pessoais solicitados no ato da inscrição, dispondo do direito da Comissão Examinadora excluir do certame 
o candidato que não o fizer.
6. As informações prestadas no cadastro/inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, dispondo 
a Comissão Examinadora do direito de excluir do certame aquele que NÃO preencher o cadastro/inscrição 
de forma completa e correta.

CAPÍTULO IV – DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO:
1. De acordo com a Lei Municipal nº 6.871/16 e Lei Municipal nº 6.939/17, ficarão isentos do recolhimento 
da Taxa de Inscrição, os candidatos que comprovarem no mínimo 02 (duas) DOAÇÕES DE SANGUE, 
realizadas nos últimos 12 (doze) meses até o último dia do período de isenção da inscrição, em órgão 
oficial ou em entidade coletora de sangue credenciada pela União, pelo Estado ou pelo Município.
2. A isenção, tratada no Item 1 deste Capítulo deverá ser expressamente requerida no ato da inscrição 
efetuada nos termos indicados no Capítulo III, ficando o candidato inteiramente responsável pelas 
informações prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo teor das afirmativas.
3. Não será concedida a Isenção da Taxa de Inscrição tratada no Item 1 deste Capítulo aos que deixarem 
de requerê-la expressamente, omitirem informações e/ou torná-las inverídicas.
4. Para efetivar a Isenção da Taxa de Inscrição nos termos do presente Capítulo, os candidatos deverão 
enviar os documentos comprobatórios pelo sistema de documentos eletrônicos, disponível no endereço 
https://www2.bauru.sp.gov.br/documentos/cadastrar.aspx?a=154, nos dias 27 (vinte e sete) e 28 (vinte e 
oito) de julho de 2021.
4.1. Serão aceitos documentos comprovando no mínimo 02 (duas) doações de sangue, realizadas nos 
últimos 12 (doze) meses até o último dia do período de isenção da inscrição, expedido por órgão 
oficial ou por entidade coletora de sangue credenciada pela União, pelo Estado ou pelo Município, e 
o pré-comprovante de inscrição que encontra-se disponível na área de CONCURSOS/PORTAL DO 
CANDIDATO do site www.bauru.sp.gov.br.
4.2. Tais documentos SOMENTE serão aceitos na extensão PDF colorido e que não ultrapasse 4 MB 
(quatro megabytes).
4.3. Para melhor utilização do sistema de documentos eletrônicos, recomenda-se o uso do navegador 
Chrome ou Firefox.
5. Será aceito o seguinte documento para fins de concessão da Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição: 
Declaração firmada em papel timbrado do órgão oficial ou da entidade coletora de sangue credenciada 
pela União, pelo Estado ou pelo Município, contendo o nome completo e o número de identidade do 
doador, a data das 02 (duas) últimas doações, com assinatura, e carimbo do responsável do setor / 
área / departamento.
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6. Para sua segurança, o candidato deverá acompanhar diariamente o andamento de seu protocolo no 
sistema de documentos, disponível no link https://www2.bauru.sp.gov.br/documentos/buscar.aspx no 
período estabelecido no item 4 deste capítulo.
7. Será indeferido o Requerimento de Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição que estiver preenchido 
incorretamente, que for encaminhado por outro meio que não o estabelecido no Item 4 deste Capítulo e 
que não observar os requisitos elencados no Item 5, também deste Capítulo.
7.1. Não serão considerados documentos ilegíveis e/ou com rasuras, incompletos ou provenientes de 
arquivo corrompido.
8. As decisões sobre deferimento/indeferimento de Isenção de Taxa de Inscrição serão publicadas no Diário 
Oficial de Bauru em 31 (trinta e um) de julho de 2021.
9. Contra a decisão que indeferir a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição caberá recurso, devidamente 
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1° 
(primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br
10. O candidato beneficiado com a Isenção da Taxa de Inscrição terá sua inscrição efetivada nos termos do 
Capítulo III, Item 2.7.
11. Os candidatos que tiverem a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição indeferida e desejarem efetivar 
sua inscrição, poderão fazê-lo mediante pagamento do Boleto Bancário, nos termos indicados no Capítulo 
III.
11.1. O Boleto Bancário para os optantes “Doadores” será gerado com o valor integral da Inscrição, 
permitindo aos candidatos efetuarem o pagamento em caso de indeferimento da Isenção do pagamento 
da taxa de Inscrição pelos motivos expostos nos itens anteriores, observados o período de inscrição e os 
horários bancários de sua região.

CAPÍTULO V – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA(S) PROVA(S):
1. Condições Especiais para Prestação da Prova: Os candidatos com necessidades especiais temporárias 
ou permanentes, poderão requerê-las, de forma justificada, no ato da inscrição, apresentando pedido 
detalhado das condições especiais de que necessita, como por exemplo: prova ampliada, auxílio para 
leitura da prova, sala de fácil acesso, utilização de aparelho (auditivo, medição de glicemia, etc...) ou outras 
condições as quais deverão estar claramente descritas no pedido.
1.1. A solicitação da Condição Especial para prestar a prova deverá vir acompanhada de Laudo Médico, 
expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses antes do término do período designado para as 
inscrições, no qual conste a Classificação Internacional de Doença – CID da doença que acomete o 
candidato, bem como a justificativa de necessidade da condição pleiteada pelo candidato.
1.1.1. A não observância, pelo candidato, de quaisquer das disposições deste Capítulo, implicará a perda 
do direito de atendimento da condição especial.
1.2. O laudo médico deverá ser enviado SOMENTE na extensão PDF colorido e que não ultrapasse 4 
MB (quatro megabytes) pelo sistema de documentos, disponível no link https://www2.bauru.sp.gov.br/
documentos/cadastrar.aspx?a=162, no período de 27 (vinte e sete) de julho de 2021 a 10 (dez) de agosto 
de 2021.
1.3. Para melhor utilização do sistema de documentos eletrônicos, recomenda-se o uso do navegador 
Chrome ou Firefox.
1.4. Para sua segurança, o candidato deverá acompanhar diariamente o andamento de seu protocolo no 
sistema de documentos, disponível no link https://www2.bauru.sp.gov.br/documentos/buscar.aspx  no 
período estabelecido no item 1.2 deste capítulo.
1.5. Não serão considerados os laudos emitidos ou  enviados fora do prazo, pelos correios, por e-mail ou 
por quaisquer outras formas não especificadas no Edital.
1.6. Não serão considerados laudos ilegíveis e/ou com rasuras, incompletos ou provenientes de arquivo 
corrompido.
1.7. O atendimento às condições especiais pleiteadas ficará sujeito à análise da razoabilidade do solicitado.
1.8. As decisões sobre o requerimento de condição especial para prestação da Prova, serão publicadas no 
Diário Oficial de Bauru em 21 (vinte e um) de agosto de 2021.
1.9. Contra a decisão que indeferir a solicitação de condição especial para prestação da prova caberá 
recurso, devidamente justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como 
termo inicial o 1° (primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível 
no site: www.bauru.sp.gov.br

CAPÍTULO VI – DA CANDIDATA LACTANTE:
1. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova em sala reservada, além 
de informar na inscrição, deverá enviar documentos comprobatórios SOMENTE na extensão PDF 
colorido e que não ultrapasse 4 MB (quatro megabytes) pelo sistema de documentos, disponível no link 
https://www2.bauru.sp.gov.br/documentos/cadastrar.aspx?a=163 no período de 27 (vinte e sete) de julho 
a 10 (dez) de setembro de 2021.
1.1. Serão aceitos como documentos comprobatórios a Certidão de Nascimento da criança e o documento 
de identificação oficial com foto do acompanhante adulto.
1.2. Para sua segurança, a candidata deverá acompanhar diariamente o andamento de seu protocolo no 
sistema de documentos, disponível no link https://www2.bauru.sp.gov.br/documentos/buscar.aspx no 
período estabelecido no item 1 deste capítulo.
1.3. Para melhor utilização do sistema de documentos eletrônicos, recomenda-se o uso do navegador 
Chrome ou Firefox.
1.4. Não serão considerados documentos  enviados fora do prazo ou pelos correios, por e-mail ou por 
quaisquer outras formas não especificadas no Edital.
1.5. Não serão considerados laudos ilegíveis e/ou com rasuras, incompletos ou provenientes de arquivo 
corrompido.
2. Caso a candidata não tenha informado a condição de lactante na inscrição, esta deve observar o 
estabelecido no item 1.
3. O acompanhante adulto ficará em sala reservada e será o responsável pela guarda da criança. Este estará 
submetido a todas as normas constantes no Edital regulamentador do certame, inclusive no tocante ao uso 
de equipamentos eletrônicos e celulares.
3.1. O acompanhante deverá fazer uso de máscara facial e de álcool em gel (70%) devido aos protocolos 
específicos em razão da pandemia COVID-19.
4. A candidata que não levar 01 (um) acompanhante adulto não poderá permanecer com a criança no local 
de realização da prova.
5. No momento da amamentação, a candidata será acompanhada por um fiscal sem a presença do 
responsável pela criança e sem o material da prova.
6. A Prefeitura Municipal de Bauru não disponibilizará, em hipótese alguma, acompanhante para guarda 
da criança.
7. Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata.

CAPÍTULO VII – DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA:
1. As pessoas com deficiência que pretendem fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas no inciso 
VIII do artigo 37 da Constituição Federal, na Lei Federal nº 7.853/89, no Decreto Federal nº 3.298/99, na 
Lei Complementar Estadual nº 683/92 e alterações posteriores, no Decreto Estadual nº 60.449/14, na Lei 
Municipal nº 6.871/16 e na Lei Municipal nº 6.939/17, é assegurado o direito de inscrever-se para o cargo 
em Concurso Público, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência.
2. Em cumprimento a legislação Federal, Estadual e Municipal, ser-lhes-á reservado o percentual de 5% 
(cinco por cento) das vagas a serem preenchidas.
3. As frações decorrentes do cálculo do percentual de que trata o caput desse artigo só serão arredondadas 
para o número inteiro subsequente quando maiores ou iguais a 05 (cinco).
4. O candidato com deficiência, antes de inscrever-se no presente concurso deverá verificar se as atribuições 
do cargo são compatíveis com a sua deficiência.
5. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no artigo 
4º do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, na Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça, e na 
Lei Brasileira de Inclusão (LBI)  nº 13.146/15 – Estatuto da Pessoa com Deficiência.
6. As pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no artigo 40 do Decreto 
Federal nº 3.298/99, participarão do concurso em igualdade de condições com os demais candidatos, no 
que se refere ao conteúdo da prova, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de 
aplicação da prova.
7. O candidato com deficiência poderá requerer no ato da inscrição e na forma disciplinada pelo Capítulo 
III deste Edital, condição especial, para o dia de realização da prova, indicando as suas necessidades, 
conforme previsto no artigo 40, parágrafos 1º e 2º, do Decreto Federal nº 3.298/99 e alterações.
8. O candidato deverá declarar no ato da inscrição tal condição, especificando-a no Formulário 
de Inscrição preenchido via internet nos termos indicados no Capítulo III e enviar os documentos 
especificados no item 8.1, SOMENTE na extensão PDF colorido e que não ultrapasse 4 MB (quatro 
megabytes) pelo sistema de documentos, disponível no link https://www2.bauru.sp.gov.br/documentos/
cadastrar.aspx?a=162, no período de 27 (vinte e sete) de julho a 10 (dez) de agosto de 2021.
8.1. Para Efetivar sua Inscrição nos termos indicados no Capítulo III, o candidato com deficiência deverá 
enviar Laudo Médico SOMENTE na extensão PDF colorido e que não ultrapasse 4 MB (quatro 
megabytes) expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses antes do término do período designado 
para as inscrições, atestando a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código 
correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, a provável causa da deficiência que lhe 
acomete, se há sequelas que assegurem a adaptação de sua prova, informando ainda, o nome do candidato, 
carteira de identidade (RG), número do CPF, conforme modelo do Anexo III.
a) O Laudo Médico para os fins acima indicados deverá constar expressamente que a deficiência se 
enquadra na previsão do artigo 4º e seus incisos do Decreto Federal nº 3.298/99 e alterações posteriores.
8.2. Para melhor utilização do sistema de documentos eletrônicos, recomenda-se o uso do navegador 
Chrome ou Firefox.
8.3. Para sua segurança, o candidato deverá acompanhar diariamente o andamento de seu protocolo no 
sistema de documentos, disponível no link https://www2.bauru.sp.gov.br/documentos/buscar.aspx  no 
período estabelecido no item 8 deste capítulo.
8.4. Não serão considerados os laudos emitidos ou enviados fora do prazo, pelos correios, por e-mail ou por 
quaisquer outras formas não especificadas no Edital.
8.5. Não serão considerados para fins de reserva de vaga laudos ilegíveis e/ou com rasuras, incompletos ou 
provenientes de arquivo corrompido.
9. Além do já determinado, o candidato com deficiência deverá declarar, quando da inscrição, se deseja 
concorrer às vagas reservadas aos candidatos com deficiência, no campo destinado para tal finalidade.
10. O candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme as instruções constantes neste 
Capítulo, não poderá impetrar recurso administrativo em favor de sua condição.
11. O candidato com deficiência, se classificado na forma estabelecida por este Edital, além de figurar na 
lista de classificação geral, terá seu nome constante da lista específica de deficientes.
12. O candidato com deficiência aprovado no concurso regulado por este Edital, quando convocado, deverá, 
munido de documento de identidade original, submeter-se à avaliação a ser realizada pelos médicos 
oficiais do Município de Bauru, objetivando verificar se a deficiência declarada se enquadra na previsão do 
artigo 4º, do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, assim como se há compatibilidade ou não da 
deficiência com as atribuições do cargo a ser ocupado, nos termos dos artigos 37 e 43 da referida norma, 
observadas as seguintes disposições:
12.1. A avaliação de que trata este Item terá caráter terminativo.
12.2. Verificada a incompatibilidade entre a deficiência e as atribuições do cargo postulado, o candidato 
será eliminado do certame.
12.3. Será eliminado da lista de deficientes o candidato, cuja deficiência assinalada no Formulário de 
Inscrição não se fizer constatada na forma do artigo 4º e seus incisos do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas 
alterações, devendo o mesmo permanecer apenas na lista de classificação geral.
13. As vagas reservadas que não forem providas por falta de candidatos com deficiência ou por reprovação 
no concurso ou na perícia médica, esgotada a listagem especial, serão preenchidas pelos demais candidatos 
com estrita observância à ordem classificatória.
14. A não observância, pelo candidato, de qualquer das disposições deste Capítulo, implicará a perda do 
direito a ser nomeado para as vagas reservadas aos candidatos com deficiência.
15. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para o Concurso Público regulado por este Edital 
e não será devolvido ao candidato.
16. Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de 
restrição funcional, licença por motivo de saúde ou aposentadoria por invalidez.
17. As decisões sobre o requerimento de inscrição como deficiente serão publicadas no Diário Oficial de 
Bauru em 21 (vinte e um) de agosto de 2021.
18. Contra a decisão que indeferir a solicitação de inscrição como deficiente caberá recurso, devidamente 
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1° 
(primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br

CAPÍTULO VIII – DA PROVA, DA ENTREGA DE TÍTULOS E RESPECTIVAS PONTUAÇÕES:
1. O concurso regulado pelo presente Edital será na modalidade “Provas e Títulos”, com caráter 
eliminatório e classificatório, com valores atribuídos, a seguir:
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Cargo Fases Nº Questões Peso Caráter Duração da 
Prova

Especialista em Saúde Médico –
MÉDICO -   GINECOLOGISTA/

OBSTETRA

Prova 
Objetiva

Conhecimentos 
Específicos 30

90 Eliminatório e 
Classificatório 03 horas

Legislação SUS 10

Análise de 
Títulos

Apresentação de 
Títulos - 10 Classificatório -

2. O Concurso Público realizado para preenchimento do cargo de Especialista em Saúde Médico – 
MÉDICO – GINECOLOGISTA/OBSTETRA será composto por Prova Objetiva e Análise de Títulos, 
nos termos abaixo descritos:
2.1. 1ª Fase - Prova Objetiva: de caráter eliminatório e classificatório, valendo 90 (noventa) pontos, 
prevista para realizar-se no dia 12 (doze) de setembro de 2021, será composta por 40 (quarenta) questões 
objetivas de múltipla escolha com 04 (quatro) alternativas cada uma, versando sobre os assuntos 
constantes no Conteúdo Programático do Anexo II, sendo considerada apenas 01 (uma) alternativa 
correta, e sua aplicação terá duração de 03 (três) horas, sendo aprovados os candidatos que obtiverem no 
mínimo 60% (sessenta por cento) de aproveitamento.
2.2. 2ª Fase - Análise de Títulos: de caráter classificatório, valendo 10 (dez) pontos, reger-se-á pelas 
regras a seguir expostas:
a) a Análise de Títulos terá caráter classificatório e, portanto, não elimina do concurso os candidatos que 
não apresentarem Títulos;
b) a entrega dos Títulos é de responsabilidade dos candidatos e os mesmos deverão ser entregues na 
data, local e horário designados para realização da Prova Objetiva, antes do início, em sala indicada pela 
Coordenação do Concurso;
c) no ato da entrega dos Títulos, o candidato preencherá Formulário próprio fornecido pelo Departamento 
de Recursos Humanos da Secretaria Municipal da Administração, no qual identificará a quantidade de 
Títulos apresentados;
d) o Formulário deverá ser assinado pelo candidato e pelo responsável pela recepção dos Títulos;
e) as cópias dos Títulos a serem entregues deverão ser Cópias Reprográficas simples, acompanhadas dos 
originais ou cópias autenticadas em Cartório;
f) todos os Títulos deverão ser comprovados por documentos que contenham as informações necessárias ao 
perfeito enquadramento e consequente valoração;
g) 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;
h) após a entrega dos Títulos, não serão permitidas substituições ou complementações, em qualquer tempo;
i) os Títulos não serão recebidos fora da data, local e horário, estabelecidos no Capítulo I, item 8 deste 
edital;
j) 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 750/2021;
k) serão considerados e pontuados os Títulos, conforme quadro a seguir:

Título Comprovantes Valor 
Unitário

Valor 
Máximo

Doutorado
Diploma, Certificado ou Declaração de conclusão de curso 

de pós-graduação em nível de Doutorado, em qualquer área 
médica, devidamente reconhecido pelo órgão competente.

4,0 
pontos 4,0 pontos

Mestrado
Diploma, Certificado ou Declaração de conclusão de curso de 

pós-graduação em nível de Mestrado, em qualquer área médica, 
devidamente reconhecido pelo órgão competente.

3,0 
pontos 3,0 pontos

Especialização/Título de 
Especialista/Residência/

Aprimoramento

Diploma, Certificado ou Declaração de conclusão de curso de 
pós-graduação em nível de especialização - lato sensu/Residência/

Aprimoramento, com carga horária mínima de 360 horas/aula 
ou Título de Especialista em qualquer área médica (exceto o 

exigido no pré-requisito), devidamente reconhecido pelo órgão 
competente.

1,0 ponto 3,0 pontos

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

CAPÍTULO IX – DA REALIZAÇÃO DA PROVA E ENTREGA DE TÍTULOS:
1. A data, local e horário para realização da 1ª Fase - Prova Objetiva e 2ª Fase – Entrega de Títulos serão 
publicados no Edital de Convocação no Diário Oficial de Bauru em 21 (vinte e um) de agosto de 2021.
2. Só será permitida a participação do candidato na 1ª Fase - Prova Objetiva e 2ª Fase – Entrega de 
Títulos, na respectiva data, local e horário constantes do Edital de Convocação publicado no Diário 
Oficial de Bauru.
3. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações na imprensa 
oficial, não podendo alegar desconhecimento ou justificar sua ausência ou atraso na realização da 1ª 
Fase - Prova Objetiva.
4. O candidato deverá comparecer ao local designado para realização da 1ª Fase - Prova Objetiva, com 
antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para seu início, munido do seguinte 
documento original: Carteira de Identidade (RG) ou Carteira Expedida por Órgão de Classe que 
tenha força de documento de identificação ou Carteira de Trabalho ou qualquer outro documento 
com foto reconhecido por lei. Não serão aceitas cópias, ainda que autenticadas.
4.1. Por medida de segurança, o candidato deverá levar no dia da Prova o Comprovante de Inscrição.
4.2. Será obrigatório o uso de máscara facial e de álcool em gel (70%) devido aos protocolos específicos 
em razão da pandemia COVID-19.

5. Os documentos deverão estar em perfeitas condições e com fotos atuais, de forma a permitirem 
com clareza a identificação do candidato.
6. O não comparecimento na 1ª Fase - Prova Objetiva, qualquer que seja o motivo, caracterizará a 
desistência do candidato e resultará na sua automática eliminação. Não será concedida, em nenhuma 
hipótese, uma segunda chamada de prova.
6.1. Poderá ser aferido a temperatura corporal, sendo excluído o candidato que tiver com temperatura acima 
de 37,8 graus centígrados.
6.2. Não serão considerados os casos de alterações psicológicas, patológicas e/ou fisiológicas temporárias 
de candidatos e não será dispensado tratamento diferenciado em função dessas alterações, não havendo a 
possibilidade de oferecer condição especial e segunda chamada de Prova.
7. Ao adentrar a sala de aplicação, o candidato não poderá ausentar-se da mesma antes do início da prova.
8. O candidato somente poderá ausentar-se da sala em que será aplicada a Prova Objetiva, após o início da 
mesma, para beber água ou ir ao banheiro, acompanhado de um fiscal.
9. Nos casos de necessidade de atendimento de urgência, o candidato poderá ausentar-se da sala e ser 
atendido nas dependências do local onde se realiza a prova sob acompanhamento de um fiscal. Ao final do 
atendimento, poderá retornar à sala, sem prorrogação do prazo para término da prova.
10. A inviolabilidade das provas será comprovada na sala de aplicação, no momento do rompimento do(s) 
lacre(s) e da(s) embalagem(ns) de provas, na presença de até 03 (três) testemunhas e mediante  assinatura 
de Ata de ocorrência/Termo de compromisso.
11. O horário de início da prova está previsto a partir das 09 horas, após os devidos esclarecimentos sobre 
sua aplicação.
12. O candidato somente poderá entregar a Prova Objetiva e o Cartão Resposta, depois de transcorrida 01 
(uma) hora do início da aplicação da mesma.
13. Será eliminado do certame o candidato que, durante a realização da Prova Objetiva, for surpreendido 
portando aparelhos eletrônicos, tais como bipe, walkman, agenda eletrônica, calculadora, notebook, 
netbook, palmtop, receptor, gravador, telefone celular, máquina fotográfica, protetor auricular, MP3, MP4, 
controle de alarme de carro, tablet, Ipad, Ipod, Iphone, etc., bem como relógio de qualquer espécie e óculos 
escuros.
13.1. É reservado à Coordenação do Concurso, caso julgue necessário, o direito de utilizar detector de 
metais, durante a aplicação da(s) prova(s). Caso o candidato seja flagrado pelo detector de metal portando 
qualquer tipo de aparelho eletrônico, será excluído do concurso.
13.2. Durante a realização de qualquer prova deste Concurso Público não será permitida a utilização de 
qualquer tipo de aparelho que realize a gravação de imagem, de som, ou de imagem e som pelo candidato, 
pelos seus familiares ou por quaisquer outros estranhos ao Concurso Público. Caso haja qualquer 
necessidade de realização de uma ou mais modalidades de gravação aqui citada, com vistas à produção 
do conhecimento a ser avaliado pela Comissão Examinadora do Concurso Público, caberá à Prefeitura 
Municipal de Bauru e, somente a ela, a realização, o uso e a guarda de todo e qualquer material produzido.
14. Os candidatos não poderão adentrar a sala de prova utilizando quaisquer acessórios de chapelaria, tais 
como chapéu, boné, gorro, lenços, etc., exceto quando em tratamento de saúde, mediante apresentação de 
laudo médico no dia da realização da Prova Objetiva.
15. Ao ingressar na sala para realização da prova, os candidatos deverão lacrar todos os seus pertences em 
embalagem plástica fornecida pela organização deste Concurso Público, desligando todos os equipamentos 
eletrônicos (celulares, relógio de qualquer espécie) uma vez que, se os mesmos emitirem qualquer tipo de 
sinal sonoro, o candidato será excluído do certame.
16. Caso o candidato seja flagrado com algum pertence sem lacre poderá ser eliminado do certame.
17. A embalagem plástica, contendo os objetos pessoais, deverá permanecer durante todo o concurso 
debaixo da carteira.
17.1. O candidato que não atender tal determinação poderá ser eliminado do certame.
17.2. Sugere-se aos candidatos, antes de lacrar seus pertences que verifiquem se estão portando todos 
os itens necessários à execução da prova (óculos de grau (exceto óculos escuro), caneta esferográfica de 
material transparente, documento de identificação).
17.3. Após o início da Prova Objetiva não será permitido o rompimento do lacre, exceto quando a 
Coordenação do Concurso julgar necessário.
17.4. A embalagem plástica tratada no Item 15 só poderá ser violada após a saída do candidato do local 
estabelecido para realização da prova.

CAPÍTULO X – DO JULGAMENTO DA PROVA, ANÁLISE DE TÍTULOS E DA SUA 
CLASSIFICAÇÃO:
1. A 1ª Fase - Prova Objetiva aplicada aos candidatos ao cargo de Especialista em Saúde Médico – 
MÉDICO – GINECOLOGISTA/OBSTETRA terá caráter eliminatório e classificatório, atribuindo-se 
2,25 (dois pontos e vinte e cinco centésimos) a cada questão correta. Será considerado aprovado aquele 
que obtiver, no mínimo, 60% (sessenta por cento) de aproveitamento.
2. As questões da Prova Objetiva serão respondidas em um Cartão Resposta personalizado, que 
constará os dados do candidato.
3. Não será computada questão com emenda ou rasura, ainda que legível, nem questão não respondida ou 
que contenha mais de uma resposta, mesmo que uma delas esteja correta.
4. Os candidatos que fizerem algum tipo de rasura ou não preencherem corretamente o Cartão Resposta, 
com caneta esferográfica de tinta azul ou preta fabricada em material transparente de acordo com as 
instruções constantes na Folha de Rosto da Prova Objetiva e com as informações transmitidas pelos fiscais 
de sala, terão sua prova anulada.
5. Os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente no Cartão Resposta serão de inteira 
responsabilidade do candidato, portanto não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado 
às respostas ou à assinatura, pois qualquer marca poderá ser lida pela leitora óptica, prejudicando o 
desempenho do candidato.
6. O Cartão Resposta será o único documento válido para correção e NÃO será substituído em hipótese 
alguma, salvo se detectado erro ocasionado pela Coordenação do Concurso.
7. O candidato é responsável pela conferência de seus dados pessoais registrados no Cartão Resposta, tais 
como nome, número de inscrição e Cadastro de Pessoa Física (CPF).
8. A Prova Objetiva será corrigida por meio de leitura óptica, não sendo prevista a correção manual.
9. Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do certame o candidato que, durante a 
realização da prova:
9.1.  for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a execução da prova;
9.2. faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas e/ou com 
os demais candidatos;
9.3. recusar-se, por qualquer motivo, a devolver o caderno de prova ou cartão resposta, quando solicitado;
9.4. descumprir as instruções contidas no caderno de prova.
10. A 2ª Fase – Análise de Títulos aplicada aos candidatos ao cargo de Especialista em Saúde Médico 
– MÉDICO – GINECOLOGISTA/OBSTETRA terá caráter Classificatório. A nota final corresponderá 
à soma do número de acertos do candidato na 1ª Fase - Prova Objetiva e a pontuação obtida na 2ª Fase - 
Análise de Títulos.
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11. Os resultados da 1ª Fase - Prova Objetiva e 2ª Fase - Análise de Títulos serão publicados oportunamente 
no Diário Oficial de Bauru.
12. Da divulgação do Resultado constarão apenas os candidatos aprovados para o cargo tratado neste edital.
13. Os candidatos aprovados no presente concurso serão classificados em ordem decrescente de pontuação e 
a posse será feita obedecendo-se rigorosamente à ordem de classificação e as necessidades da Administração 
Pública, de acordo com sua conveniência e oportunidade.
14. Em caso de empate na nota final do concurso, terá preferência o candidato que, na seguinte ordem:
a) tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, até o último dia de inscrição neste concurso, conforme 
prescrito pelo artigo 27, parágrafo único, da Lei nº 10.741/03 (Estatuto do Idoso);
b) comprovar ter realizado 90 (noventa) horas de serviços voluntários nos 12 (doze) meses imediatamente 
antecedentes a data do último dia de inscrição (Art. 1º e 2º da Lei Municipal nº 7.083/18):
b1) O candidato deverá informar a realização do serviço voluntário no ato de sua inscrição e, para fins 
de validação, enviar o comprovante do curso de capacitação  de no mínimo 03 (três) horas de duração, 
cujo conteúdo deverá abordar temas sobre conduta ética, diretos, deveres e proibições; e a declaração do 
trabalho voluntário em até 30 (trinta) dias corridos a contar do último dia de inscrição;
b2) Tais documentos deverão ser enviados SOMENTE na extensão PDF colorido e que não ultrapasse 
4 MB (quatro megabytes)  pelo sistema de documentos disponível no link https://www2.bauru.sp.gov.
br/documentos/cadastrar.aspx?a=164 Para melhor utilização do sistema de documentos eletrônicos, 
recomenda-se o uso do navegador Chrome ou Firefox;
b3) Caso o candidato não comprove documentalmente ter exercido o voluntariado, conforme previsto no 
item b1) deste capítulo, desde que tenha declarado essa condição (no ato da inscrição), não terá direito a 
este critério de desempate neste Concurso Público;
b4) Para sua segurança, o candidato deverá acompanhar diariamente o andamento de seu protocolo no 
sistema de documentos, disponível no link https://www2.bauru.sp.gov.br/documentos/buscar.aspx  no 
período estabelecido no item b1)  deste capítulo.
b5) Não serão considerados documentos  enviados fora do prazo, pelos correios, por e-mail ou por quaisquer 
outras formas não especificadas no Edital.
b6) Não serão considerados documentos ilegíveis e/ou com rasuras, incompletos ou provenientes de 
arquivo corrompido.
b7) As decisões sobre deferimento/indeferimento de realização de serviço voluntário serão publicadas no 
Diário Oficial de Bauru em 14 (quatorze) de setembro de 2021.
c) obtiver maior número de acertos nas questões de Conhecimentos Específicos da Prova Objetiva;
d) obtiver maior número de acertos nas questões de Legislação SUS da Prova Objetiva;
e) obtiver maior pontuação na Análise de Títulos;
f) tiver maior idade entre os candidatos.

CAPÍTULO XI – DOS RECURSOS:
1. Sob pena de não conhecimento, os recursos referentes a qualquer ato público do concurso regulado por 
este edital deverão ser endereçados à Comissão Examinadora e interpostos no prazo de até 05 (cinco) dias 
úteis após a ocorrência do evento que lhes der causa, tendo como termo inicial o 1º (primeiro) dia útil 
subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru e no site www.bauru.sp.gov.br
1.1. O Candidato Recorrente deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito, restando explícito o seu 
requerimento (exemplos: anulação, alteração de gabarito, etc.).
2. Admitir-se-á um único recurso por candidato para cada ato público deste concurso, devidamente 
fundamentado, sendo desconsiderados recursos de igual teor e pedidos genéricos.
3. Os recursos deverão ser realizados no sistema de documentos eletrônicos, disponível no endereço https://
www2.bauru.sp.gov.br/documentos/cadastrar.aspx?a=165, podendo ser utilizado o modelo disponível no 
Anexo V.
3.1. Para sua segurança, o candidato deverá acompanhar diariamente o andamento de seu protocolo no 
sistema de documentos, disponível no link https://www2.bauru.sp.gov.br/documentos/buscar.aspx  no 
período estabelecido no item 1 deste capítulo. Para melhor utilização do sistema de documentos 
eletrônicos, recomenda-se o uso do navegador Chrome ou Firefox.
4. Somente serão apreciados recursos interpostos dentro do prazo indicado no Item 1 deste Capítulo.
5. São requisitos necessários à admissibilidade dos Recursos Administrativos interpostos em face do 
Concurso Público regulado pelo presente edital:
a) indicação da numeração do Edital regulamentador do Concurso Público do qual o Candidato Recorrente 
participou e deseja esclarecimentos;
b) qualificação do Candidato Recorrente (nome completo, RG, CPF, endereço residencial e telefone (s) 
para contato);
c) indicação de seu número de inscrição.
6. As decisões dos recursos serão publicadas no Diário Oficial de Bauru.
7. O gabarito publicado poderá ser alterado em função dos recursos interpostos e a prova será corrigida de 
acordo com o gabarito final divulgado após decisão de tais recursos.
8. Os pontos relativos às questões eventualmente anuladas serão atribuídos a todos os candidatos constantes 
na lista de presença assinada na data em que for aplicada a prova.
9. Em caso de republicação de gabarito, caberá Recurso Administrativo apenas das questões eventualmente 
alteradas, observando-se o prazo preconizado pelo Item 1 deste Capítulo.
10. Não caberá interposição de Recurso requerendo a reconsideração de Recurso Indeferido interposto 
anteriormente.
11. Serão preliminarmente indeferidos os recursos:
a) cujo teor desrespeite a Comissão Examinadora;
b) que esteja em desacordo com as especificações contidas neste Capítulo;
c) sem fundamentação ou com fundamentação inconsistente ou incoerente;
d) que não esteja explícito o requerimento do Candidato Recorrente.
12. Os recursos interpostos que não preencherem os requisitos necessários à sua admissibilidade nos termos 
preconizados neste Capítulo serão recebidos como Direito de Petição, conforme prescrito pela Constituição 
Federal de 1988.
13. A Comissão Examinadora e a Prefeitura Municipal de Bauru constituem última instância para os 
recursos, sendo soberanas em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.
14. Após a publicação do gabarito, a prova será disponibilizada no site da Prefeitura Municipal de Bauru 
www.bauru.sp.gov.br.
15. Após efetuadas as correções, o Cartão Resposta do candidato será disponibilizado no site da Prefeitura 
Municipal de Bauru www.bauru.sp.gov.br na área de CONCURSO/PORTAL DO CANDIDATO, 
podendo este ser visualizado até a publicação da Homologação do Concurso Público tratado neste edital, 
nos termos prescritos no Capítulo XII.

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

CAPÍTULO XIII – DO PROVIMENTO DO CARGO:
1. O provimento do cargo obedecerá à ordem de classificação.
2. A nomeação será feita no Diário Oficial de Bauru, que estabelecerá data, local e horário para apresentação 
do candidato aprovado.
3. Perderá os direitos decorrentes do concurso o candidato que:
a) não comparecer no prazo disciplinado por lei para a posse (Lei Municipal nº 7.109/18);
b) não aceitar as condições estabelecidas para exercício do cargo, pela Prefeitura Municipal de Bauru;
c) recusar a nomeação (será excluído da lista de candidatos aprovados, sendo o fato formalizado em Termo 
de Desistência);
c.1) o candidato poderá solicitar sua desistência através do envio de um e-mail para rh@bauru.sp.gov.br
d) não comprovar a escolaridade/pré-requisitos estabelecidos no presente Edital;
e) for considerado inapto pela Perícia Médica para as atribuições do cargo para o qual concorreu.
4. O candidato terá para posse prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados da data da publicação do ato de 
nomeação no órgão oficial. Este prazo pode ser prorrogado por no máximo 30 (trinta) dias corridos, desde 
que requerido pelo interessado durante seu prazo de vigência e que haja conveniência da Administração, 
nos termos prescritos pela Lei Municipal nº 7.109/18.
5. A posse do candidato nomeado ficará condicionada:
a) a comprovação da idade mínima de 18 (dezoito) anos, mediante apresentação Carteira de Identidade 
(RG), com nome atualizado e emitida há menos de 10 (dez) anos;
b) se estrangeiro, a comprovação de sua naturalização no país;
c) a comprovação de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF), 
acompanhado de comprovante de sua Situação Cadastral;
d) se casado ou em união estável, a apresentação de documentos comprobatórios;
e) a apresentação de Comprovante de Residência emitido nos últimos 90 (noventa) dias. Caso o candidato 
não possua comprovante de residência em seu nome, deverá apresentar declaração do responsável pelo 
imóvel onde reside, com firma reconhecida;
f) a apresentação da certidão de nascimento ou Carteira de Identidade (RG) dos filhos até 21 (vinte e um) 
anos; e ou, se deficientes, de qualquer idade;
g) a apresentação do Cadastro de Pessoa Física (CPF) de filhos até 21 (vinte e um) anos, se estudante até 24 
(vinte e quatro) anos e se deficiente, de qualquer idade;
h) a apresentação da carteira de vacinação dos filhos menores de 14 (catorze) anos;
i) a apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, com nome atualizado;
j) a apresentação de extrato que comprove a inscrição no Programa de Integração Social (PIS) e/ou no 
Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP);
k) a prova de quitação com as obrigações eleitorais, mediante apresentação da Certidão de Quitação 
Eleitoral;
l) quando do sexo masculino, a prova de quitação com as obrigações militares, mediante apresentação do 
Certificado de Reservista ou Carta Patente;
m) a apresentação dos documentos que comprovem a escolaridade/pré-requisitos exigidos para investidura 
no cargo, bem como de outros documentos julgados necessários (conforme indicado no Capítulo XIV, 
Item f deste edital);
n) a comprovação de registro no Conselho Regional da categoria, quando existente, acompanhada do 
comprovante de regularidade de pagamento da respectiva anuidade;
o) *Atestado de Antecedentes Criminais do(s) Estado(s) em que tenha residido, com o nome atualizado;
p) *Certidão de Distribuição de Ações Criminais do(s) Estado(s) em que tenha residido, com o nome 
atualizado;
q) *Certidões de Execuções Criminais do(s) Estado(s) em que tenha residido, com o nome atualizado (SAJ 
PG5 e SIVEC);
r) *Certidão de Antecedentes Criminais da Polícia Federal, com o nome atualizado;
s) *Certidão de Distribuição da Justiça Federal do(s) Estado(s) em que tenha residido, com o nome 
atualizado;
t) à avaliação psicológica, para avaliação de sua saúde mental;
u) à perícia médica, para avaliação de sua saúde física e mental, de caráter eliminatório;
v) a apresentação de Termo de Responsabilidade, declarando não ter sido demitido(a) ou exonerado(a) do 
serviço público municipal, estadual ou federal, com firma reconhecida no ato da posse.
*Conforme a Lei Municipal nº 6.871/16, a sindicância de vida pregressa considerará apenas elementos e 
critérios de natureza objetiva, cabendo à inabilitação do concurso de candidato com condenação criminal 
transitada em julgado, desde que não tenha ocorrido prescrição.
6. Para posse é vedada:
a) a acumulação de aposentadoria e cargo de um mesmo regime próprio de previdência ou regimes próprios 
distintos, salvo aqueles com previsão legal expressa no art.40, inciso 6º da Constituição Federal vigente.
b) a acumulação remunerada de cargos públicos exceto aquelas previstas no art. 37, inciso XVI, alíneas a, 
b e c da Constituição Federal vigente e Súmula 246.
c) qualquer acumulação remunerada de cargos havendo incompatibilidade de horário.
7. De acordo com a Lei Municipal nº 6.525/14, o candidato que tiver o interesse em ser tratado pelo nome 
social, deve requerer no ato da posse.
8. Para posse somente serão aceitos documentos originais ou fotocópias autenticadas.

CAPÍTULO XIV – DOS REQUISITOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO:
1. Das Condições Necessárias para Investidura no Cargo: Ao inscrever-se, o candidato deverá estar 
ciente de que sua posse ficará condicionada ao preenchimento das condições essenciais ao cargo abaixo 
descritas:
a) ser brasileiro nato ou naturalizado, nos termos do artigo 12 da Constituição Federal de 1.988, da Lei 
Federal nº 13.445, de 24 de maio de 2.017 (Lei de Migração);
b) ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos na data da posse;
c) estar em dia com as obrigações eleitorais;
d) estar em dia com os deveres do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino;
e) não registrar antecedentes criminais, encontrando-se em pleno exercício de seus direitos civis e políticos;
f) possuir os requisitos necessários para exercer o cargo pleiteado, bem como os documentos comprobatórios 
da escolaridade/pré-requisitos constantes do Capítulo II (Diploma, Certificado ou Declaração de 
Conclusão da Graduação em Medicina, devidamente registrado pelo órgão competente – MEC e Residência 
Médica em Ginecologia/Obstetrícia concedido pela Comissão Nacional de Residência Médica ou Título 
de Especialista em Ginecologia/Obstetrícia reconhecido pelo órgão competente, bem como Registro no 
Conselho Regional de Medicina – CRM/SP, estando em dia com sua anuidade comprovando estar regular 
para o exercício da profissão) e os documentos necessários à investidura do cargo indicados no Capítulo 
XIII, Item 5 deste Edital;
g) gozar de boa saúde física e mental para o exercício das atribuições do cargo, devendo estas serem 
apuradas por perícia médica realizada por médico oficial;
h) residir no Município de Bauru/SP ou em localidade próxima, nos termos das Leis Municipais nº 3.781/94 
(artigo 14, inciso XII) e nº 5.805/09;
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i) não ter sido demitido ou exonerado do serviço público federal, estadual ou municipal, em consequência 
de processo administrativo ou a bem do serviço público, bem como não ter sido demitido por justa causa de 
emprego público de autarquia, fundação, empresa pública, ou sociedade de economia mista, instituída por 
órgãos da administração federal, estadual ou municipal;
j) conhecer e estar de acordo com as Instruções do Concurso.
2. O ato de nomeação será tornado sem efeito quando o candidato:
a) não tomar posse dentro do prazo legal;
b) deixar de comprovar qualquer um dos requisitos especificados anteriormente;
c) tiver sido demitido a bem do serviço público ou por justa causa, em quaisquer das esferas da Administração 
Pública;
d) apresentar declarações falsas.
3. A comprovação do preenchimento das condições necessárias à investidura no cargo será feita através da 
apresentação/entrega de seus documentos comprobatórios.
4. Conforme Recomendação Administrativa do Ministério Público do Estado de São Paulo protocolada sob 
o número 76.825/18 de 20/11/2018, os servidores públicos não deverão desempenhar atividades privadas 
relacionadas de qualquer forma, mesmo que indiretamente, com a própria função pública no horário de 
trabalho.
5. O candidato nomeado que, na data da posse, não reunir todos os requisitos enumerados no Item 1 deste 
Capítulo perderá o direito à vaga, sem ter direito à restituição da Taxa de Inscrição ou de qualquer despesa 
decorrente de sua nomeação.

CAPÍTULO XV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
1. A inexatidão das afirmativas, irregularidades de documentos ou outras ocorrências constatadas no 
decorrer do processo, ainda que verificadas posteriormente a aplicação das provas, acarretarão a perda dos 
direitos decorrentes do Concurso Público.
2. A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes 
de:
a) endereço não atualizado;
b) endereço de difícil acesso;
c) correspondência devolvida pela ECT por razões diversas de fornecimento e/ou endereço errado do 
candidato;
d) correspondência recebida por terceiros.
3. Toda a menção a horário neste Edital e em outros atos dele decorrentes terá como referência o horário 
oficial de Brasília – DF.
4. Motivarão a eliminação do candidato do Concurso Público, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, a 
burla ou a tentativa de burla a quaisquer das normas definidas neste Edital ou a outras relativas ao Concurso 
Público, aos comunicados, às instruções ao candidato ou às instruções constantes da prova.
5. O prazo de validade do presente Concurso Público será de 02 (dois) anos, a contar da data de sua 
Homologação, podendo ser prorrogado por igual período, de acordo com a necessidade da Administração 
Pública.
6. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar as publicações de todos os atos, editais 
e comunicados referentes a este concurso, devendo ainda manter atualizado seu endereço para 
correspondência e demais dados, no cadastro efetuado pelo mesmo, na área de CONCURSOS/PORTAL 
DO CANDIDATO do site: www.bauru.sp.gov.br, inclusive após divulgação do resultado final.
7. Os atos relativos ao Concurso Público serão publicados no Diário Oficial de Bauru que estará disponível 
na internet no endereço www.bauru.sp.gov.br e também estão disponíveis na área de CONCURSOS/
PORTALDOCANDIDATO, não se aceitando justificativas para o desconhecimento dos prazos neles 
assinalados.
8. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria nº 750/2021.

ANEXO I
DESCRIÇÃO DO CARGO

ESPECIALISTA EM SAÚDE MÉDICO – MÉDICO – GINECOLOGISTA/OBSTETRA
Prestar atendimentos de urgência e emergência a todos os pacientes, sem restrição de idade, em todos 
os serviços de saúde. Orientar por telefone o acompanhante e/ou o próprio paciente dos procedimentos 
emergenciais que podem ser realizados até receber o socorro. Designar e solicitar o mais rápido possível 
o veículo móvel e equipe de saúde necessária para se realizar o atendimento ou transporte adequado do 
paciente. Atender e manter a comunicação com a equipe enviada para locais de acidente diante de eventuais 
necessidades. Ir junto à ambulância para o local designado e prestar atendimento médico emergencial no 
local (primário). Zelar pelo transporte correto do paciente até o local de atendimento. Realizar exames 
clínicos e solicitar exames especializados. Interpretar dados dos exames. Estabelecer a hipótese diagnóstica 
e conduta nos atendimentos realizados. Realizar procedimentos médicos (clínicos e/ou cirúrgicos) de 
urgência, compatíveis com as necessidades do paciente. Prescrever e aplicar medicamentos. Fazer 
acompanhamento do quadro do paciente. Solicitar transferências, internações e cirurgias. Indicar médico 
especialista para acompanhar o caso, etc. Prestar atendimento médico em Unidades Ambulatoriais Básicas 
ou Especializadas, mediante agendamento ou por demanda espontânea, em caso de Pronto Atendimento. 
Realizar anamnese (levantar queixa, histórico médico e familiar, etc). Realizar exame clínico. Coletar 
materiais e secreções. Solicitar exames, quando julgar necessário. Interpretar exames. Estabelecer a 
hipótese diagnóstica e conduta nos atendimentos realizados. Orientar e prescrever o uso de medicação. 
Realizar procedimentos clínicos e/ou cirúrgicos. Fazer o acompanhamento do quadro do paciente. 
Acompanhar o processo de tratamento, realizando alterações nos procedimentos ou medicações. Marcar 
retorno, encaminhar para exames, especialistas, internações ou dar alta. Zelar pelo uso correto dos materiais 
utilizados. Evitar contaminação com materiais perfurocortantes. Zelar pelo uso adequado dos equipamentos 
médicos utilizados. Solicitar materiais, quando necessário. Atentar-se para o processo de higienização dos 
materiais utilizados. Orientar pacientes, familiares, profissionais e eventuais Órgãos. Orientar pacientes 
e familiares sobre as condições de saúde e informar sobre os procedimentos realizados. Orientar os 
familiares, profissionais e pacientes sobre os medicamentos prescritos, seus efeitos, posologia, reações 
adversas, etc. Indicar possibilidades de tratamento, aconselhando o mais adequado para o caso. Realizar 
encaminhamentos para exames, para outros profissionais de outras áreas e da área médica. Notificar a 
vigilância sanitária diante de casos de doenças infectocontagiosas, contaminação por alimentos ou demais 
produtos que possam se alastrar para população local ou municipal. Realizar perícias e procedimentos 
administrativos relativos à área Médica. Elaborar prontuários e laudos médicos. Emitir receitas. Elaborar 
protocolos de condutas médicas. Elaborar relatórios. Emitir pareceres e declarações. Fornecer atestados 
quando o paciente estiver impossibilitado de trabalhar. Realizar perícias. Implementar ações para promoção 
da saúde. Prescrever medidas higiênicas. Avaliar e adequar o calendário vacinal dos pacientes. Promover 
campanhas de saúde. Realizar atividades de educação em saúde para a população em geral e comunidades 
fechadas. Realizar visitas de apoio técnico às unidades de saúde. Estudar novos procedimentos médicos. 
Realizar pesquisas. Participar de comitês ou comissões que se relacionam com a área médica. Realizar 

ou supervisionar, analisar e interpretar exames de imagem. Supervisionar a realização de exames de 
imagens, observando a técnica de execução para assegurar sua nitidez e durabilidade. Analisar imagens, 
utilizando tecnologia adequada para elaborar o relatório elucidativo, fornecendo o laudo das imagens 
analisadas.Elaborar rotinas para preparo de pacientes, observando a natureza do exame a ser realizado a 
fim de prevenir complicações e intercorrências. Desenvolver ações na área de Saúde Coletiva (Vigilância 
Epidemiológica, Sanitária e Ambiental). Colaborar tecnicamente, conforme legislação vigente, nas ações 
de vigilância epidemiológica e de imunização desenvolvidas pelo município, definido normas internas, 
sempre com embasamento em Normas Legais e Técnicas emanadas do Ministério da Saúde, da Secretaria 
Estadual de Saúde e de outros órgãos afins. Orientar os serviços de saúde públicos e privados de Bauru, 
incluindo-se as Unidades municipais de saúde, quanto ao desenvolvimento adequado das ações de vigilância 
epidemiológica e de imunização. Colaborar tecnicamente com a equipe de vigilância epidemiológica 
na tomada imediata de medidas para contenção de epidemias e/ou de investigação epidemiológica, em 
todos os casos que se fizer necessário, envolvendo doenças e/ou agravos inusitados à saúde, que possam 
potencialmente representar riscos à saúde da coletividade. Avaliar dados epidemiológicos e elaborar 
boletins periódicos. Analisar e investigar todos os óbitos ocorridos e/ou registrados no Município de 
Bauru, a partir das Declarações de Óbitos e outros documentos pertinentes, obtidos junto aos Cartórios, 
Instituto Médico Legal, Delegacias de Polícia, Hospitais e demais serviços de saúde, etc. Executar, 
investigar, conferir e analisar dados referentes aos Sistemas de Informação: SIM (Sistema de Mortalidade), 
SINAN (Sistema de Notificação de Doenças e Agravos), SINASC (Sistema de Nascidos Vivos). Realizar 
visitas hospitalares, em serviços de saúde, em presídios, em domicílio e em outras instituições, sempre 
que se fizer necessário, para o pleno desenvolvimento das ações citadas; Compor a equipe de vigilância 
epidemiológica para inspeção em serviços de saúde, sempre que se fizer necessário, em especial aqueles 
que desenvolvem atividades de imunização, exercendo atividade como Autoridade Sanitária. Compor 
equipe técnica e de fiscalização na área de vigilância sanitária e ambiental, atuando conforme legislação 
vigente. Compor equipes de fiscalização em serviços de saúde de quaisquer complexidades, conforme o 
nível de delegação de competência ao município e leis do Sistema Único de Saúde - SUS; Buscar assessoria 
técnica junto à Secretaria Estadual de Saúde, Ministério da Saúde e outros órgãos afins, sempre que se fizer 
necessário. Assessorar tecnicamente todos os profissionais da Secretaria Municipal de Saúde e dos serviços 
de saúde, públicos e privados de Bauru, no desenvolvimento das ações de vigilância epidemiológica e 
de imunização, bem como para tomada de medidas pertinentes. Executar atividades especializadas 
relacionadas à morte natural e à perícia para fins Jurídico-Legais (mortes não-naturais, crimes, acidentes 
e lesões corporais). Executar necropsias. Executar exames clínicos, de laboratório, radiológico e outros. 
Estabelecer diagnóstico visando à elucidação da causa morte e a doença básica. Orientar familiares, no 
caso de morte por doença infectocontagiosa, para que tomem as medidas preventivas cabíveis. Orientar os 
pais de recém-nascidos acometidos por transtornos genéticos a procurarem um aconselhamento genético 
eficiente. Fornecer informações para possibilitar o estabelecimento de dados epidemiológicos essenciais a 
fim de se adotar políticas de saúde pública concernente à realidade. Identificar eventuais casos de morte 
não natural, considerados inicialmente morte natural e encaminhar para o Instituto Médico Legal para 
exame pericial obrigatório. Implementar atividades de ensino-aprendizagem visando o fortalecimento e 
a integração ensino-serviço-comunidade como cenário de práticas para a formação no âmbito do SUS. 
Eventualmente auxilia em outras atividades afins.

ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Programa
1. Ginecologia Básica
2. Obstetrícia Básica
3. Pré-Natal
4. Endocrinologia da Reprodução
5. Complicações médicas durante a gravidez
6. Ética em Ginecologia e Obstetrícia
7. Humanização da gravidez, parto e puerpério
8. Doenças benignas e malignas das mamas
9. Diagnóstico por imagem
10. Anticoncepção
11. Oncologia ginecológica
12. Doenças Sexualmente Transmissíveis e AIDS
13. Gravidez na Adolescência
14. Climatério
 
Bibliografia
1. Revistas SOGESP anos de 2013 até 2017.
2. Ministério da Saúde – 2015 – Secretaria de Vigilância em Saúde – Departamento de DST, Aids 
e Hepatites Virais – Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Atenção Integral às Pessoas com 
Infecções Sexualmente Transmissíveis.
3. Ministério da Saúde -2016 – Diretrizes brasileiras para o rastreamento do Câncer do colo do útero. INCA.
4. Manuais de orientações – FEBRASGO – 2016 e 2017.
5. Protocolos Assistenciais Clínica Obstétrica - FMUSP 2016 - Zugaib M, Bittar RE, Francisco RPV.
6. Rotinas em Obstetrícia – Freitas F, Martins Costa SR, Ramos JGL, Magalhães.
7. Obstetrícia Fundamental – Montenegro CAB, Rezende Filho, J. Rezende
8. Zugaib Obstetrícia – Zugaib M, Francisco RPV.
9. Trombofilias – Baptista FS, Oliveira ALML.
10. Lúpus e gravidez – Brenol JCT, Xavier RM, Brenol CV, Monticielo OA.
11. Tratado de Ginecologia – Berek JS, ed. Berek e Novak.
12. Rotinas em Ginecologia – Freitas F, Menke CH, Rivoire WA, Passos EPI.
13. Recomendações SOGESP – Volumes 1 e 2.
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promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes 
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3. BRASIL. Ministério da Saúde. Sistema Único de Saúde: Lei nº 8142, de 28 de dezembro de 1990. Dispõe 
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Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/Lei/L12871.htm
7. BRASIL. Portaria n. 4.279, de 30 de dezembro de 2010. Estabelece diretriz para organização da rede 
de atenção à saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), 2010. Disponível em: http://bvsms.saude.
gov.br/bvs/saudelegis/gm/2010/prt4279_30_12_2010.html

II - Gestão do SUS, Atenção à Saúde e Saúde Suplementar
1. BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 2488/GM, de 21 de outubro de 2011. Aprova a Política 
Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção 
Básica para a Estratégia Saúde da Família (ESF) e o Programa Agentes Comunitários de Saúde (PACS). 
Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt2488_21_10_2011.html
2. BRASIL. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Saúde Suplementar – Brasília: CONASS, 2011. 
148 p.- (Coleção Para Entender a Gestão do SUS 2011, 12). 
Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/para_entender_gestao_sus_v.12.pdf
3. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Implantação das Redes de Atenção 
à Saúde e outras estratégias da SAS / Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. – Brasília: 
Ministério da Saúde, 2014. 160 p.: il. 
Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/implantacao_redes_atencao_saude_sas.pdf
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ANEXO III
RELATÓRIO MÉDICO SOBRE PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS

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

4. ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores.
5. visão monocular (Súmula n. 377, do STJ)
- Deficiência Mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação 
antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como:
1. comunicação
2. cuidado pessoal
3. habilidades sociais
4. utilização dos recursos da comunidade
5. saúde e segurança
6. habilidades acadêmicas
7. lazer
8. trabalho
- Deficiência Múltipla: associação de duas ou mais deficiências;
- Reabilitação pela Previdência Social (anexar declaração do INSS).

Local e Data: __________________________
Nome completo do médico/CRM:___________

Endereço para contato:_________________
Telefone para contato:_________________
Assinatura e carimbo do médico:__________

ANEXO IV
MODELO DE REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES 

ESPECIAIS

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

Bauru/SP, _____ de __________ de 2021.
__________ (Assinatura do Candidato)__________

(Nome Completo do Candidato)

ANEXO V
MODELO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

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

Bauru/SP, _____ de __________ de 2021.
__________ (Assinatura do Candidato)__________

(Nome Completo do Candidato)
(Telefones para Contato)

ANEXO VI
CRONOGRAMA

Datas Eventos
01/07/2021 1ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
13/07/2021 2ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
24/07/2021 3ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
27/07/2021 Abertura das Inscrições
10/08/2021 Encerramento das Inscrições

27 e 28/07/2021 Período para requerimento da Isenção da Taxa de Inscrição

31/07/2021 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento de Isenção de Taxa 
de Inscrição

27/07/2021 a 10/08/2021 Período para Solicitar Condição Especial para Realizar a Prova e Vaga de 
Deficiente

27/07/2021 a 10/09/2021 Período para Solicitar Condição Especial para Lactante

21/08/2021 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento para Condição 
Especial e Vaga de Deficiente

21/08/2021 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva e Entrega de Títulos
31/08/2021 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva e Entrega de Títulos
09/09/2021 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva e Entrega de Títulos
12/09/2021 Previsão da Realização Prova Objetiva de Entrega de Títulos
14/09/2021 Previsão de Divulgação do Gabarito
14/09/2021 Publicação deferimento/indeferimento de Realização de Serviço Voluntário
05/10/2021 Previsão de Classificação Final
16/10/2021 Previsão de Homologação

Bauru/SP, 01 de julho de 2021.
EVERSON DEMARCHI

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
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EDITAL Nº 03/2021
ABERTURA DE INSCRIÇÕES

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, através da Secretaria Municipal da Administração, por 
determinação do Sr. Prefeito, faz saber que, com base no inciso II do artigo 37 da Constituição Federal, 
na Lei Orgânica do Município de Bauru e nas Leis Municipais vigentes, realizará Concurso Público na 
modalidade “Provas e Títulos”, regido de acordo com as Instruções Especiais, parte integrante deste 
Edital, para o provimento do Cargo Público Efetivo de ESPECIALISTA EM SAÚDE MÉDICO – 
MÉDICO – PNEUMOLOGISTA, descrito no Capítulo II deste Instrumento. O referido Cargo Público 
reger-se-á pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Bauru (Lei Municipal nº 1.574/71 e 
alterações posteriores), pelo Regime Jurídico Único do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei 
Municipal nº 3.373/91 e alterações posteriores), pelo Regime Disciplinar do Servidor Público Municipal 
de Bauru (Lei Municipal nº 3.781/94 e alterações posteriores), pelo Plano de Cargos, Carreiras e Salários 
dos Servidores da Secretaria Municipal da Saúde (Lei Municipal nº 5.950/10 e alterações posteriores) e 
demais disposições legais aplicáveis aos Servidores Públicos Municipais.

INSTRUÇÕES ESPECIAIS

CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
1. O Concurso Público realizar-se-á sob a responsabilidade da Comissão Examinadora, composta por: 
Guilherme Nogueira Spinosa, Márcia Aparecida Nuevo Gatti e sob a coordenação de Walquiria Colla 
de Abreu Bastos e Deborah Maciel Cavalcanti Rosa sendo todos os membros nomeados pela Portaria nº 
751/2021, obedecidas as normas deste Edital.
2. O Concurso Público regulado pelo presente Edital será devidamente acompanhado por um representante 
da Comissão de Desenvolvimento Funcional, nos termos do artigo 26, parágrafo 1º, inciso V da Lei 
Municipal nº 5.950/10, membro da Comissão Examinadora.
3. O Concurso destina-se ao preenchimento de vagas ora existentes e que vierem a surgir e é relativo 
ao cargo efetivo descrito no Capítulo II, obedecida à ordem classificatória, durante o prazo de validade 
previsto neste Edital.
4. Os candidatos aprovados que, não tendo sido contemplados pelo número de vagas previstas pelo 
Capítulo II, integrarão o Cadastro de Reserva, com expectativa de direito à nomeação dentro do prazo de 
validade do Concurso Público regulado pelo presente Edital e eventual prorrogação, em relação aos cargos 
remanescentes, aos que vagarem e aos que forem criados.
5. Os candidatos que tomarem posse estarão subordinados ao Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Bauru (Lei Municipal nº 1.574/71 e alterações posteriores), ao Regime Jurídico Único do 
Servidor Público Municipal (Lei Municipal nº 3.373/91 e alterações posteriores), ao Regime Disciplinar 
do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.781/94 e alterações posteriores), Plano de 
Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores da Secretaria Municipal da Saúde (Lei Municipal nº 5.950/10 
e alterações posteriores) e demais disposições legais aplicáveis aos Servidores Públicos Municipais.
6. Os candidatos ao cargo do presente Concurso Público ficarão sujeitos à Jornada Básica de Trabalho 
prevista no Capítulo II deste Edital.
7. O cargo, a(s) vaga(s), a escolaridade/pré-requisito e os vencimentos estão estabelecidos no Capítulo II 
deste Edital.
8. A data, o local e horário de realização da Prova Objetiva e Entrega de Títulos serão divulgados no 
Edital de Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru em 21 (vinte e um) de agosto de 2021.
9. Os Títulos deverão ser entregues na data, horário e local designados para realização da Prova Objetiva, 
antes do início da mesma.
10. A Descrição do Cargo consta no Anexo I deste Edital.
11. O Conteúdo Programático consta no Anexo II deste Edital.
12. A contratação será pelo Regime Estatutário.
13. Todas as etapas do referido certame que necessitam de atendimento presencial devem seguir os 
protocolos de higiene e segurança preconizados pelos decretos publicados ou que vierem a ser publicados 
(no momento do atendimento) pela Prefeitura Municipal de Bauru em razão da pandemia de COVID–19.

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

Cargo Vaga
(s)

*Escolaridade/
Pré-Requisito Vencimentos¹ Benefícios²

Jornada 
Básica de 
Trabalho³

Valor 
Inscrição

Especialista em Saúde 
Médico – MÉDICO – 
PNEUMOLOGISTA

01

Conclusão da Graduação 
em Medicina e Registro 
no Conselho Regional 

de Medicina (CRM/SP) 
e Residência Médica 
em Pneumologia ou 

Título de Especialista em 
Pneumologia

R$ 4.539,73 R$ 500,00 15 horas / 
semanais³ R$ 80,00

Notas:
Comprovação de conclusão da Graduação em Medicina e Registro no Conselho Regional de Medicina do 
Estado de São Paulo. Além destes, apresentar comprovação de residência médica na referida especialidade 
médica de atuação do Concurso Público afim, concedida pela Comissão Nacional de Residência Médica/
Ministério da Educação ou Especialização ou Título de Especialista na referida especialidade médica de 
atuação do Concurso Público afim, concedido pela respectiva Sociedade de Especialidade.
Vencimento¹: Referência Salarial C1 / Grade dos Especialistas em Saúde Médico, da Lei n° 5.950/10 e 
alterações posteriores.
Benefícios²: Vale Compra (R$ 500,00) – Lei Municipal nº 5.323/05 e alterações posteriores e Lei Municipal 
nº 7.200/19.
Jornada Básica de Trabalho³: conforme Lei Municipal nº 6.564/14, as jornadas de trabalho dos 
profissionais da saúde, básicas ou especiais, de que trata esta lei têm as seguintes correspondências:
I – Jornada Básica de 15 (quinze) horas de trabalho semanais: a prestação de 03 (três) horas diárias de 
trabalho ou subdivididas em no mínimo 03 (três) dias da semana. (NR) (Lei Municipal nº 6.564/14)
Jornada Especial de Trabalho: Os profissionais poderão ingressar nas Jornadas Especiais de Trabalho 
(20, 24, 30, 36 e 40 horas/semanais) mediante solicitação do interessado ou por necessidade e interesse 
público, ficando condicionado à disponibilidade de carga horária, conforme previsto na Lei Municipal nº 
5.950/10, Lei Municipal nº 6.564/14 e alterações posteriores.
Jornada de 20 horas/ semanais: R$ 4.539,73+ R$ 1.513,09 de jornada suplementar. (33,33%)
Jornada de 24 horas/ semanais: R$ 4.539,73+ R$ 2.723,84 de jornada suplementar. (60%)

Jornada de 30 horas/ semanais: R$ 4.539,73+ R$ 4.539,73 de jornada suplementar. (100%)
Jornada de 36 horas/ semanais: R$ 4.539,73+ R$ 6.355,62 de jornada suplementar. (140%)
Jornada de 40 horas/ semanais: R$ 4.539,73+ R$ 7.566,37 de jornada suplementar. (166,67%)
Além da jornada de trabalho, os profissionais poderão realizar atividades sob a forma de “plantão extra” 
junto aos serviços de atendimentos ininterruptos percebendo o valor de R$ 1.621,59 por 12 horas de plantão 
ininterrupto; poderão realizar 06 horas de plantão ininterrupto percebendo por este, R$ 810,80.
O cumprimento de plantões extras está condicionado à convocação do Secretário da Saúde ou do 
Diretor, com anuência e termo de compromisso do servidor.

CAPÍTULO III – DAS INSCRIÇÕES:
1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.
1.1. Objetivando evitar ônus desnecessário, o candidato deverá orientar-se no sentido de recolher o valor 
da inscrição somente após tomar conhecimento de todos os procedimentos, requisitos e condições exigidos 
para o concurso.
2. As inscrições para o Concurso Público regulado neste Edital serão realizadas EXCLUSIVAMENTE 
pela internet, no site www.bauru.sp.gov.br na ÁREA DE CONCURSOS das 0h (zero hora) do dia 27 
(vinte e sete) de julho de 2021 ate às 16h do dia 10 (dez) de agosto de 2021, (horário de Brasília/DF), 
devendo o candidato adotar os seguintes procedimentos:
2.1. Escolha do Cargo: Escolher o Cargo desejado em “Inscrições Abertas” e selecionar “Fazer 
Inscrição”.
2.2. Cadastro: O candidato deverá efetuar seu acesso ao sistema (caso já possua usuário e senha 
cadastrados) ou cadastrar-se em “Cadastro do Candidato”, informando corretamente todos os dados 
solicitados, atentando-se para os dados OBRIGATÓRIOS.
2.3. Seleção do Cargo Desejado: Após preencher o cadastro, o candidato deverá optar pelo cargo para o 
qual pretende concorrer, sendo, no caso regulado pelo presente Edital: Especialista em Saúde Médico – 
MÉDICO – PNEUMOLOGISTA, e selecionar “Fazer Inscrição”.
2.4. Confirmação de Inscrição: Ler atentamente o “Formulário de Inscrição”, selecionar a opção de 
confirmação dos dados e após “Confirmar Inscrição”.
2.5. Recolhimento da Taxa de Inscrição - Impressão do Boleto Bancário e do Pré-Comprovante de 
Inscrição: Após preencher o cadastro e escolher qual o cargo que pretende concorrer, o candidato deverá 
providenciar a impressão do Boleto Bancário no valor de R$ 80,00 (oitenta reais), importância esta 
referente à Taxa de Inscrição, não restituível sob qualquer hipótese, bem como do Pré-Comprovante de 
Inscrição.
a) O Boleto Bancário impresso nos termos indicados no Item 2.5 poderá ser pago em qualquer 
agência bancária, até a data de seu vencimento. Não serão aceitos pagamentos em cheque, através de 
transferência, DOC, ordem de pagamento, condicionais e/ou extemporâneas ou por qualquer outra 
via que não a especificada neste Edital. Sendo verificado, a qualquer tempo, o recebimento de inscrição 
que não atenda a todos os requisitos fixados no presente Item, a mesma será cancelada.
b) Não será aceito, como comprovante de pagamento de taxa de inscrição, comprovante de agendamento 
bancário ou extrato bancário.
c) O candidato que efetuar o pagamento do Boleto Bancário referente a outro concurso que não o 
do cargo previsto neste edital não poderá utilizá-lo para efetivar a inscrição neste concurso, sendo 
obrigado a novo pagamento.
2.6. Todos os candidatos inscritos poderão reimprimir seu boleto bancário, caso necessário, no máximo até 
as 16h do dia 01 (um) de fevereiro de 2021, quando este recurso será retirado do site, para pagamento 
neste mesmo dia, impreterivelmente.
2.7. Efetivação da Inscrição: O candidato deverá acompanhar (mediante login e senha de acesso) 
durante os 05 (cinco) dias úteis subsequentes ao pagamento do Boleto Bancário tratado no Item 2.5, 
na área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site www.bauru.sp.gov.br a efetivação de sua 
inscrição. A inscrição do candidato somente será válida após a sua Efetivação, nos termos indicados 
neste item. Caso não seja observada tal determinação, o candidato ficará impossibilitado de realizar 
a prova, não tendo direito a restituição dos valores recolhidos a título de Taxa de Inscrição.
a) O candidato deve imprimir o COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO (com status PAGO ou ISENTO) 
na área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site www.bauru.sp.gov.br após a efetivação e, 
para sua segurança, levar no dia da Prova.
b) Caso o candidato tenha efetuado o pagamento do Boleto Bancário nos termos indicados neste Capítulo 
e não tenha a confirmação de seu pagamento no site supracitado, este deverá entrar em contato com o 
Departamento de Recursos Humanos, pelos telefones (14) 3235-1081, (14) 3235-1076 ou (14) 3235-1207, 
das 08h às 12h e das 13h às 18h.
Observações: a) Por se tratar de um sistema informatizado de concursos, o candidato deverá seguir todas 
as orientações deste, previstas neste Capítulo, bem como arquivar seu usuário e senha para possibilitar 
posteriores consultas e/ou outras inscrições em outros concursos desta Prefeitura.
b) A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por qualquer procedimento, efetuado pela internet, 
não recebido por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento 
das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência 
de dados.
3. O candidato deverá estar atento ao boleto que irá utilizar para pagamento de sua inscrição, pois caso 
efetue o pagamento de boleto referente à inscrição cancelada, o pagamento será inválido, impossibilitando 
sua participação no certame.
4. A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por inscrições não recebidas por quaisquer 
motivos de ordem técnica ou por procedimento indevido dos usuários ou de instituições bancárias. Assim, 
é recomendável que o candidato realize a sua inscrição e efetue o respectivo pagamento com a devida 
antecedência.
5. As alterações de nome, RG e data de nascimento, referentes a este concurso, deverão ser realizadas na 
área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site: www.bauru.sp.gov.br  até o último dia 
de inscrição. É de inteira responsabilidade do candidato o correto e completo preenchimento dos dados 
pessoais solicitados no ato da inscrição, dispondo do direito da Comissão Examinadora excluir do certame 
o candidato que não o fizer.
6. As informações prestadas no cadastro/inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, dispondo 
a Comissão Examinadora do direito de excluir do certame aquele que NÃO preencher o cadastro/inscrição 
de forma completa e correta.

CAPÍTULO IV – DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO:
1. De acordo com a Lei Municipal nº 6.871/16 e Lei Municipal nº 6.939/17, ficarão isentos do recolhimento 
da Taxa de Inscrição, os candidatos que comprovarem no mínimo 02 (duas) DOAÇÕES DE SANGUE, 
realizadas nos últimos 12 (doze) meses até o último dia do período de isenção da inscrição, em órgão 
oficial ou em entidade coletora de sangue credenciada pela União, pelo Estado ou pelo Município.
2. A isenção, tratada no Item 1 deste Capítulo deverá ser expressamente requerida no ato da inscrição 
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efetuada nos termos indicados no Capítulo III, ficando o candidato inteiramente responsável pelas 
informações prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo teor das afirmativas.
3. Não será concedida a Isenção da Taxa de Inscrição tratada no Item 1 deste Capítulo aos que deixarem 
de requerê-la expressamente, omitirem informações e/ou torná-las inverídicas.
4. Para efetivar a Isenção da Taxa de Inscrição nos termos do presente Capítulo, os candidatos deverão 
enviar os documentos comprobatórios pelo sistema de documentos eletrônicos, disponível no endereço 
https://www2.bauru.sp.gov.br/documentos/cadastrar.aspx?a=154, nos dias 27 (vinte e sete) e 28 (vinte e 
oito) de julho de 2021.
4.1. Serão aceitos documentos comprovando no mínimo 02 (duas) doações de sangue, realizadas nos 
últimos 12 (doze) meses até o último dia do período de isenção da inscrição, expedido por órgão 
oficial ou por entidade coletora de sangue credenciada pela União, pelo Estado ou pelo Município, e 
o pré-comprovante de inscrição que encontra-se disponível na área de CONCURSOS/PORTAL DO 
CANDIDATO do site www.bauru.sp.gov.br.
4.2. Tais documentos SOMENTE serão aceitos na extensão PDF colorido e que não ultrapasse 4 MB 
(quatro megabytes).
4.3. Para melhor utilização do sistema de documentos eletrônicos, recomenda-se o uso do navegador 
Chrome ou Firefox.
5. Será aceito o seguinte documento para fins de concessão da Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição: 
Declaração firmada em papel timbrado do órgão oficial ou da entidade coletora de sangue credenciada 
pela União, pelo Estado ou pelo Município, contendo o nome completo e o número de identidade do 
doador, a data das 02 (duas) últimas doações, com assinatura, e carimbo do responsável do setor / 
área / departamento.
6. Para sua segurança, o candidato deverá acompanhar diariamente o andamento de seu protocolo no 
sistema de documentos, disponível no link https://www2.bauru.sp.gov.br/documentos/buscar.aspx no 
período estabelecido no item 4 deste capítulo.
7. Será indeferido o Requerimento de Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição que estiver preenchido 
incorretamente, que for encaminhado por outro meio que não o estabelecido no Item 4 deste Capítulo e 
que não observar os requisitos elencados no Item 5, também deste Capítulo.
7.1. Não serão considerados documentos ilegíveis e/ou com rasuras, incompletos ou provenientes de 
arquivo corrompido.
8. As decisões sobre deferimento/indeferimento de Isenção de Taxa de Inscrição serão publicadas no Diário 
Oficial de Bauru em 31 (trinta e um) de julho de 2021.
9. Contra a decisão que indeferir a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição caberá recurso, devidamente 
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1° 
(primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br
10. O candidato beneficiado com a Isenção da Taxa de Inscrição terá sua inscrição efetivada nos termos do 
Capítulo III, Item 2.7.
11. Os candidatos que tiverem a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição indeferida e desejarem efetivar 
sua inscrição, poderão fazê-lo mediante pagamento do Boleto Bancário, nos termos indicados no Capítulo 
III.
11.1. O Boleto Bancário para os optantes “Doadores” será gerado com o valor integral da Inscrição, 
permitindo aos candidatos efetuarem o pagamento em caso de indeferimento da Isenção do pagamento 
da taxa de Inscrição pelos motivos expostos nos itens anteriores, observados o período de inscrição e os 
horários bancários de sua região.

CAPÍTULO V – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA(S) PROVA(S):
1. Condições Especiais para Prestação da Prova: Os candidatos com necessidades especiais temporárias 
ou permanentes, poderão requerê-las, de forma justificada, no ato da inscrição, apresentando pedido 
detalhado das condições especiais de que necessita, como por exemplo: prova ampliada, auxílio para 
leitura da prova, sala de fácil acesso, utilização de aparelho (auditivo, medição de glicemia, etc...) ou outras 
condições as quais deverão estar claramente descritas no pedido.
1.1. A solicitação da Condição Especial para prestar a prova deverá vir acompanhada de Laudo Médico, 
expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses antes do término do período designado para as 
inscrições, no qual conste a Classificação Internacional de Doença – CID da doença que acomete o 
candidato, bem como a justificativa de necessidade da condição pleiteada pelo candidato.
1.1.1. A não observância, pelo candidato, de quaisquer das disposições deste Capítulo, implicará a perda 
do direito de atendimento da condição especial.
1.2. O laudo médico deverá ser enviado SOMENTE na extensão PDF colorido e que não ultrapasse 4 
MB (quatro megabytes) pelo sistema de documentos, disponível no link https://www2.bauru.sp.gov.br/
documentos/cadastrar.aspx?a=162, no período de 27 (vinte e sete) de julho de 2021 a 10 (dez) de agosto 
de 2021.
1.3. Para melhor utilização do sistema de documentos eletrônicos, recomenda-se o uso do navegador 
Chrome ou Firefox.
1.4. Para sua segurança, o candidato deverá acompanhar diariamente o andamento de seu protocolo no 
sistema de documentos, disponível no link https://www2.bauru.sp.gov.br/documentos/buscar.aspx  no 
período estabelecido no item 1.2 deste capítulo.
1.5. Não serão considerados os laudos emitidos ou  enviados fora do prazo, pelos correios, por e-mail ou 
por quaisquer outras formas não especificadas no Edital.
1.6. Não serão considerados laudos ilegíveis e/ou com rasuras, incompletos ou provenientes de arquivo 
corrompido.
1.7. O atendimento às condições especiais pleiteadas ficará sujeito à análise da razoabilidade do solicitado.
1.8. As decisões sobre o requerimento de condição especial para prestação da Prova, serão publicadas no 
Diário Oficial de Bauru em 21 (vinte e um) de agosto de 2021.
1.9. Contra a decisão que indeferir a solicitação de condição especial para prestação da prova caberá 
recurso, devidamente justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como 
termo inicial o 1° (primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível 
no site: www.bauru.sp.gov.br

CAPÍTULO VI – DA CANDIDATA LACTANTE:
1. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova em sala reservada, além 
de informar na inscrição, deverá enviar documentos comprobatórios SOMENTE na extensão PDF 
colorido e que não ultrapasse 4 MB (quatro megabytes) pelo sistema de documentos, disponível no link 
https://www2.bauru.sp.gov.br/documentos/cadastrar.aspx?a=163 no período de 27 (vinte e sete) de julho 
a 10 (dez) de setembro de 2021.
1.1. Serão aceitos como documentos comprobatórios a Certidão de Nascimento da criança e o documento 
de identificação oficial com foto do acompanhante adulto.
1.2. Para sua segurança, a candidata deverá acompanhar diariamente o andamento de seu protocolo no 
sistema de documentos, disponível no link https://www2.bauru.sp.gov.br/documentos/buscar.aspx no 
período estabelecido no item 1 deste capítulo.

1.3. Para melhor utilização do sistema de documentos eletrônicos, recomenda-se o uso do navegador 
Chrome ou Firefox.
1.4. Não serão considerados documentos  enviados fora do prazo ou pelos correios, por e-mail ou por 
quaisquer outras formas não especificadas no Edital.
1.5. Não serão considerados laudos ilegíveis e/ou com rasuras, incompletos ou provenientes de arquivo 
corrompido.
2. Caso a candidata não tenha informado a condição de lactante na inscrição, esta deve observar o 
estabelecido no item 1.
3. O acompanhante adulto ficará em sala reservada e será o responsável pela guarda da criança. Este estará 
submetido a todas as normas constantes no Edital regulamentador do certame, inclusive no tocante ao uso 
de equipamentos eletrônicos e celulares.
3.1. O acompanhante deverá fazer uso de máscara facial e de álcool em gel (70%) devido aos protocolos 
específicos em razão da pandemia COVID-19.
4. A candidata que não levar 01 (um) acompanhante adulto não poderá permanecer com a criança no local 
de realização da prova.
5. No momento da amamentação, a candidata será acompanhada por um fiscal sem a presença do 
responsável pela criança e sem o material da prova.
6. A Prefeitura Municipal de Bauru não disponibilizará, em hipótese alguma, acompanhante para guarda 
da criança.
7. Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata.

CAPÍTULO VII – DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA:
1. As pessoas com deficiência que pretendem fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas no inciso 
VIII do artigo 37 da Constituição Federal, na Lei Federal nº 7.853/89, no Decreto Federal nº 3.298/99, na 
Lei Complementar Estadual nº 683/92 e alterações posteriores, no Decreto Estadual nº 60.449/14, na Lei 
Municipal nº 6.871/16 e na Lei Municipal nº 6.939/17, é assegurado o direito de inscrever-se para o cargo 
em Concurso Público, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência.
2. Em cumprimento a legislação Federal, Estadual e Municipal, ser-lhes-á reservado o percentual de 5% 
(cinco por cento) das vagas a serem preenchidas.
3. As frações decorrentes do cálculo do percentual de que trata o caput desse artigo só serão arredondadas 
para o número inteiro subsequente quando maiores ou iguais a 05 (cinco).
4. O candidato com deficiência, antes de inscrever-se no presente concurso deverá verificar se as atribuições 
do cargo são compatíveis com a sua deficiência.
5. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no artigo 
4º do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, na Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça, e na 
Lei Brasileira de Inclusão (LBI)  nº 13.146/15 – Estatuto da Pessoa com Deficiência.
6. As pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no artigo 40 do Decreto 
Federal nº 3.298/99, participarão do concurso em igualdade de condições com os demais candidatos, no 
que se refere ao conteúdo da prova, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de 
aplicação da prova.
7. O candidato com deficiência poderá requerer no ato da inscrição e na forma disciplinada pelo Capítulo 
III deste Edital, condição especial, para o dia de realização da prova, indicando as suas necessidades, 
conforme previsto no artigo 40, parágrafos 1º e 2º, do Decreto Federal nº 3.298/99 e alterações.
8. O candidato deverá declarar no ato da inscrição tal condição, especificando-a no Formulário 
de Inscrição preenchido via internet nos termos indicados no Capítulo III e enviar os documentos 
especificados no item 8.1, SOMENTE na extensão PDF colorido e que não ultrapasse 4 MB (quatro 
megabytes) pelo sistema de documentos, disponível no link https://www2.bauru.sp.gov.br/documentos/
cadastrar.aspx?a=162, no período de 27 (vinte e sete) de julho a 10 (dez) de agosto de 2021.
8.1. Para Efetivar sua Inscrição nos termos indicados no Capítulo III, o candidato com deficiência deverá 
enviar Laudo Médico SOMENTE na extensão PDF colorido e que não ultrapasse 4 MB (quatro 
megabytes) expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses antes do término do período designado 
para as inscrições, atestando a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código 
correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, a provável causa da deficiência que lhe 
acomete, se há sequelas que assegurem a adaptação de sua prova, informando ainda, o nome do candidato, 
carteira de identidade (RG), número do CPF, conforme modelo do Anexo III.
a) O Laudo Médico para os fins acima indicados deverá constar expressamente que a deficiência se 
enquadra na previsão do artigo 4º e seus incisos do Decreto Federal nº 3.298/99 e alterações posteriores.
8.2. Para melhor utilização do sistema de documentos eletrônicos, recomenda-se o uso do navegador 
Chrome ou Firefox.
8.3. Para sua segurança, o candidato deverá acompanhar diariamente o andamento de seu protocolo no 
sistema de documentos, disponível no link https://www2.bauru.sp.gov.br/documentos/buscar.aspx  no 
período estabelecido no item 8 deste capítulo.
8.4. Não serão considerados os laudos emitidos ou enviados fora do prazo, pelos correios, por e-mail ou por 
quaisquer outras formas não especificadas no Edital.
8.5. Não serão considerados para fins de reserva de vaga laudos ilegíveis e/ou com rasuras, incompletos ou 
provenientes de arquivo corrompido.
9. Além do já determinado, o candidato com deficiência deverá declarar, quando da inscrição, se deseja 
concorrer às vagas reservadas aos candidatos com deficiência, no campo destinado para tal finalidade.
10. O candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme as instruções constantes neste 
Capítulo, não poderá impetrar recurso administrativo em favor de sua condição.
11. O candidato com deficiência, se classificado na forma estabelecida por este Edital, além de figurar na 
lista de classificação geral, terá seu nome constante da lista específica de deficientes.
12. O candidato com deficiência aprovado no concurso regulado por este Edital, quando convocado, deverá, 
munido de documento de identidade original, submeter-se à avaliação a ser realizada pelos médicos 
oficiais do Município de Bauru, objetivando verificar se a deficiência declarada se enquadra na previsão do 
artigo 4º, do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, assim como se há compatibilidade ou não da 
deficiência com as atribuições do cargo a ser ocupado, nos termos dos artigos 37 e 43 da referida norma, 
observadas as seguintes disposições:
12.1. A avaliação de que trata este Item terá caráter terminativo.
12.2. Verificada a incompatibilidade entre a deficiência e as atribuições do cargo postulado, o candidato 
será eliminado do certame.
12.3. Será eliminado da lista de deficientes o candidato, cuja deficiência assinalada no Formulário de 
Inscrição não se fizer constatada na forma do artigo 4º e seus incisos do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas 
alterações, devendo o mesmo permanecer apenas na lista de classificação geral.
13. As vagas reservadas que não forem providas por falta de candidatos com deficiência ou por reprovação 
no concurso ou na perícia médica, esgotada a listagem especial, serão preenchidas pelos demais candidatos 
com estrita observância à ordem classificatória.
14. A não observância, pelo candidato, de qualquer das disposições deste Capítulo, implicará a perda do 
direito a ser nomeado para as vagas reservadas aos candidatos com deficiência.
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15. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para o Concurso Público regulado por este Edital 
e não será devolvido ao candidato.
16. Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de 
restrição funcional, licença por motivo de saúde ou aposentadoria por invalidez.
17. As decisões sobre o requerimento de inscrição como deficiente serão publicadas no Diário Oficial de 
Bauru em 21 (vinte e um) de agosto de 2021.
18. Contra a decisão que indeferir a solicitação de inscrição como deficiente caberá recurso, devidamente 
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1° 
(primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br

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

Cargo Fases Nº 
Questões Peso Caráter Duração da 

Prova

Especialista em Saúde 
Médico –

MÉDICO -   
PNEUMOLOGISTA

Prova 
Objetiva

Conhecimentos 
Específicos 30

90 Eliminatório e 
Classificatório 03 horas

Legislação SUS 10
Análise de 

Títulos
Apresentação de 

Títulos - 10 Classificatório -

2. O Concurso Público realizado para preenchimento do cargo de Especialista em Saúde Médico – 
MÉDICO – PNEUMOLOGISTA será composto por Prova Objetiva e Análise de Títulos, nos termos 
abaixo descritos:
2.1. 1ª Fase - Prova Objetiva: de caráter eliminatório e classificatório, valendo 90 (noventa) pontos, 
prevista para realizar-se no dia 12 (doze) de setembro de 2021, será composta por 40 (quarenta) questões 
objetivas de múltipla escolha com 04 (quatro) alternativas cada uma, versando sobre os assuntos 
constantes no Conteúdo Programático do Anexo II, sendo considerada apenas 01 (uma) alternativa 
correta, e sua aplicação terá duração de 03 (três) horas, sendo aprovados os candidatos que obtiverem no 
mínimo 60% (sessenta por cento) de aproveitamento.
2.2. 2ª Fase - Análise de Títulos: de caráter classificatório, valendo 10 (dez) pontos, reger-se-á pelas 
regras a seguir expostas:
a) a Análise de Títulos terá caráter classificatório e, portanto, não elimina do concurso os candidatos que 
não apresentarem Títulos;
b) a entrega dos Títulos é de responsabilidade dos candidatos e os mesmos deverão ser entregues na 
data, local e horário designados para realização da Prova Objetiva, antes do início, em sala indicada pela 
Coordenação do Concurso;
c) no ato da entrega dos Títulos, o candidato preencherá Formulário próprio fornecido pelo Departamento 
de Recursos Humanos da Secretaria Municipal da Administração, no qual identificará a quantidade de 
Títulos apresentados;
d) o Formulário deverá ser assinado pelo candidato e pelo responsável pela recepção dos Títulos;
e) as cópias dos Títulos a serem entregues deverão ser Cópias Reprográficas simples, acompanhadas dos 
originais ou cópias autenticadas em Cartório;
f) todos os Títulos deverão ser comprovados por documentos que contenham as informações necessárias ao 
perfeito enquadramento e consequente valoração;
g) 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;
h) após a entrega dos Títulos, não serão permitidas substituições ou complementações, em qualquer tempo;
i) os Títulos não serão recebidos fora da data, local e horário, estabelecidos no Capítulo I, item 8 deste 
edital;
j) 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 751/2021;
k) serão considerados e pontuados os Títulos, conforme quadro a seguir:

Título Comprovantes Valor 
Unitário

Valor 
Máximo

Doutorado
Diploma, Certificado ou Declaração de conclusão de curso de pós-

graduação em nível de Doutorado, em qualquer área médica, 
devidamente reconhecido pelo órgão competente.

4,0 
pontos

4,0 
pontos

Mestrado
Diploma, Certificado ou Declaração de conclusão de curso de 

pós-graduação em nível de Mestrado, em qualquer área médica, 
devidamente reconhecido pelo órgão competente.

3,0 
pontos

3,0 
pontos

Especialização/Título de 
Especialista/Residência/

Aprimoramento

Diploma, Certificado ou Declaração de conclusão de curso de 
pós-graduação em nível de especialização - lato sensu/Residência/
Aprimoramento, com carga horária mínima de 360 horas/aula ou 

Título de Especialista em qualquer área médica (exceto o exigido no 
pré-requisito), devidamente reconhecido pelo órgão competente.

1,0 ponto 3,0 
pontos

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

CAPÍTULO IX – DA REALIZAÇÃO DA PROVA E ENTREGA DE TÍTULOS:
1. A data, local e horário para realização da 1ª Fase - Prova Objetiva e 2ª Fase – Entrega de Títulos serão 
publicados no Edital de Convocação no Diário Oficial de Bauru em 21 (vinte e um) de agosto de 2021.
2. Só será permitida a participação do candidato na 1ª Fase - Prova Objetiva e 2ª Fase – Entrega de 
Títulos, na respectiva data, local e horário constantes do Edital de Convocação publicado no Diário 
Oficial de Bauru.

3. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações na imprensa 
oficial, não podendo alegar desconhecimento ou justificar sua ausência ou atraso na realização da 1ª 
Fase - Prova Objetiva.
4. O candidato deverá comparecer ao local designado para realização da 1ª Fase - Prova Objetiva, com 
antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para seu início, munido do seguinte 
documento original: Carteira de Identidade (RG) ou Carteira Expedida por Órgão de Classe que 
tenha força de documento de identificação ou Carteira de Trabalho ou qualquer outro documento 
com foto reconhecido por lei. Não serão aceitas cópias, ainda que autenticadas.
4.1. Por medida de segurança, o candidato deverá levar no dia da Prova o Comprovante de Inscrição.
4.2. Será obrigatório o uso de máscara facial e de álcool em gel (70%) devido aos protocolos específicos 
em razão da pandemia COVID-19.
5. Os documentos deverão estar em perfeitas condições e com fotos atuais, de forma a permitirem 
com clareza a identificação do candidato.
6. O não comparecimento na 1ª Fase - Prova Objetiva, qualquer que seja o motivo, caracterizará a 
desistência do candidato e resultará na sua automática eliminação. Não será concedida, em nenhuma 
hipótese, uma segunda chamada de prova.
6.1. Poderá ser aferido a temperatura corporal, sendo excluído o candidato que tiver com temperatura acima 
de 37,8 graus centígrados.
6.2. Não serão considerados os casos de alterações psicológicas, patológicas e/ou fisiológicas temporárias 
de candidatos e não será dispensado tratamento diferenciado em função dessas alterações, não havendo a 
possibilidade de oferecer condição especial e segunda chamada de Prova.
7. Ao adentrar a sala de aplicação, o candidato não poderá ausentar-se da mesma antes do início da prova.
8. O candidato somente poderá ausentar-se da sala em que será aplicada a Prova Objetiva, após o início da 
mesma, para beber água ou ir ao banheiro, acompanhado de um fiscal.
9. Nos casos de necessidade de atendimento de urgência, o candidato poderá ausentar-se da sala e ser 
atendido nas dependências do local onde se realiza a prova sob acompanhamento de um fiscal. Ao final do 
atendimento, poderá retornar à sala, sem prorrogação do prazo para término da prova.
10. A inviolabilidade das provas será comprovada na sala de aplicação, no momento do rompimento do(s) 
lacre(s) e da(s) embalagem(ns) de provas, na presença de até 03 (três) testemunhas e mediante  assinatura 
de Ata de ocorrência/Termo de compromisso.
11. O horário de início da prova está previsto a partir das 09 horas, após os devidos esclarecimentos sobre 
sua aplicação.
12. O candidato somente poderá entregar a Prova Objetiva e o Cartão Resposta, depois de transcorrida 01 
(uma) hora do início da aplicação da mesma.
13. Será eliminado do certame o candidato que, durante a realização da Prova Objetiva, for surpreendido 
portando aparelhos eletrônicos, tais como bipe, walkman, agenda eletrônica, calculadora, notebook, 
netbook, palmtop, receptor, gravador, telefone celular, máquina fotográfica, protetor auricular, MP3, MP4, 
controle de alarme de carro, tablet, Ipad, Ipod, Iphone, etc., bem como relógio de qualquer espécie e óculos 
escuros.
13.1. É reservado à Coordenação do Concurso, caso julgue necessário, o direito de utilizar detector de 
metais, durante a aplicação da(s) prova(s). Caso o candidato seja flagrado pelo detector de metal portando 
qualquer tipo de aparelho eletrônico, será excluído do concurso.
13.2. Durante a realização de qualquer prova deste Concurso Público não será permitida a utilização de 
qualquer tipo de aparelho que realize a gravação de imagem, de som, ou de imagem e som pelo candidato, 
pelos seus familiares ou por quaisquer outros estranhos ao Concurso Público. Caso haja qualquer 
necessidade de realização de uma ou mais modalidades de gravação aqui citada, com vistas à produção 
do conhecimento a ser avaliado pela Comissão Examinadora do Concurso Público, caberá à Prefeitura 
Municipal de Bauru e, somente a ela, a realização, o uso e a guarda de todo e qualquer material produzido.
14. Os candidatos não poderão adentrar a sala de prova utilizando quaisquer acessórios de chapelaria, tais 
como chapéu, boné, gorro, lenços, etc., exceto quando em tratamento de saúde, mediante apresentação de 
laudo médico no dia da realização da Prova Objetiva.
15. Ao ingressar na sala para realização da prova, os candidatos deverão lacrar todos os seus pertences em 
embalagem plástica fornecida pela organização deste Concurso Público, desligando todos os equipamentos 
eletrônicos (celulares, relógio de qualquer espécie) uma vez que, se os mesmos emitirem qualquer tipo de 
sinal sonoro, o candidato será excluído do certame.
16. Caso o candidato seja flagrado com algum pertence sem lacre poderá ser eliminado do certame.
17. A embalagem plástica, contendo os objetos pessoais, deverá permanecer durante todo o concurso 
debaixo da carteira.
17.1. O candidato que não atender tal determinação poderá ser eliminado do certame.
17.2. Sugere-se aos candidatos, antes de lacrar seus pertences que verifiquem se estão portando todos 
os itens necessários à execução da prova (óculos de grau (exceto óculos escuro), caneta esferográfica de 
material transparente, documento de identificação).
17.3. Após o início da Prova Objetiva não será permitido o rompimento do lacre, exceto quando a 
Coordenação do Concurso julgar necessário.
17.4. A embalagem plástica tratada no Item 15 só poderá ser violada após a saída do candidato do local 
estabelecido para realização da prova.

CAPÍTULO X – DO JULGAMENTO DA PROVA, ANÁLISE DE TÍTULOS E DA SUA 
CLASSIFICAÇÃO:
1. A 1ª Fase - Prova Objetiva aplicada aos candidatos ao cargo de Especialista em Saúde Médico – 
MÉDICO – PNEUMOLOGISTA terá caráter eliminatório e classificatório, atribuindo-se 2,25 (dois 
pontos e vinte e cinco centésimos) a cada questão correta. Será considerado aprovado aquele que obtiver, 
no mínimo, 60% (sessenta por cento) de aproveitamento.
2. As questões da Prova Objetiva serão respondidas em um Cartão Resposta personalizado, que 
constará os dados do candidato.
3. Não será computada questão com emenda ou rasura, ainda que legível, nem questão não respondida ou 
que contenha mais de uma resposta, mesmo que uma delas esteja correta.
4. Os candidatos que fizerem algum tipo de rasura ou não preencherem corretamente o Cartão Resposta, 
com caneta esferográfica de tinta azul ou preta fabricada em material transparente de acordo com as 
instruções constantes na Folha de Rosto da Prova Objetiva e com as informações transmitidas pelos fiscais 
de sala, terão sua prova anulada.
5. Os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente no Cartão Resposta serão de inteira 
responsabilidade do candidato, portanto não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado 
às respostas ou à assinatura, pois qualquer marca poderá ser lida pela leitora óptica, prejudicando o 
desempenho do candidato.
6. O Cartão Resposta será o único documento válido para correção e NÃO será substituído em hipótese 
alguma, salvo se detectado erro ocasionado pela Coordenação do Concurso.
7. O candidato é responsável pela conferência de seus dados pessoais registrados no Cartão Resposta, tais 
como nome, número de inscrição e Cadastro de Pessoa Física (CPF).
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8. A Prova Objetiva será corrigida por meio de leitura óptica, não sendo prevista a correção manual.
9. Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do certame o candidato que, durante a 
realização da prova:
9.1.  for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a execução da prova;
9.2. faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas e/ou com 
os demais candidatos;
9.3. recusar-se, por qualquer motivo, a devolver o caderno de prova ou cartão resposta, quando solicitado;
9.4. descumprir as instruções contidas no caderno de prova.
10. A 2ª Fase – Análise de Títulos aplicada aos candidatos ao cargo de Especialista em Saúde Médico 
– MÉDICO – PNEUMOLOGISTA terá caráter Classificatório. A nota final corresponderá à soma do 
número de acertos do candidato na 1ª Fase - Prova Objetiva e a pontuação obtida na 2ª Fase - Análise 
de Títulos.
11. Os resultados da 1ª Fase - Prova Objetiva e 2ª Fase - Análise de Títulos serão publicados oportunamente 
no Diário Oficial de Bauru.
12. Da divulgação do Resultado constarão apenas os candidatos aprovados para o cargo tratado neste edital.
13. Os candidatos aprovados no presente concurso serão classificados em ordem decrescente de pontuação e 
a posse será feita obedecendo-se rigorosamente à ordem de classificação e as necessidades da Administração 
Pública, de acordo com sua conveniência e oportunidade.
14. Em caso de empate na nota final do concurso, terá preferência o candidato que, na seguinte ordem:
a) tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, até o último dia de inscrição neste concurso, conforme 
prescrito pelo artigo 27, parágrafo único, da Lei nº 10.741/03 (Estatuto do Idoso);
b) comprovar ter realizado 90 (noventa) horas de serviços voluntários nos 12 (doze) meses imediatamente 
antecedentes a data do último dia de inscrição (Art. 1º e 2º da Lei Municipal nº 7.083/18):
b1) O candidato deverá informar a realização do serviço voluntário no ato de sua inscrição e, para fins 
de validação, enviar o comprovante do curso de capacitação  de no mínimo 03 (três) horas de duração, 
cujo conteúdo deverá abordar temas sobre conduta ética, diretos, deveres e proibições; e a declaração do 
trabalho voluntário em até 30 (trinta) dias corridos a contar do último dia de inscrição;
b2) Tais documentos deverão ser enviados SOMENTE na extensão PDF colorido e que não ultrapasse 
4 MB (quatro megabytes)  pelo sistema de documentos disponível no link https://www2.bauru.sp.gov.
br/documentos/cadastrar.aspx?a=164 Para melhor utilização do sistema de documentos eletrônicos, 
recomenda-se o uso do navegador Chrome ou Firefox;
b3) Caso o candidato não comprove documentalmente ter exercido o voluntariado, conforme previsto no 
item b1) deste capítulo, desde que tenha declarado essa condição (no ato da inscrição), não terá direito a 
este critério de desempate neste Concurso Público;
b4) Para sua segurança, o candidato deverá acompanhar diariamente o andamento de seu protocolo no 
sistema de documentos, disponível no link https://www2.bauru.sp.gov.br/documentos/buscar.aspx  no 
período estabelecido no item b1)  deste capítulo.
b5) Não serão considerados documentos  enviados fora do prazo, pelos correios, por e-mail ou por quaisquer 
outras formas não especificadas no Edital.
b6) Não serão considerados documentos ilegíveis e/ou com rasuras, incompletos ou provenientes de 
arquivo corrompido.
b7) As decisões sobre deferimento/indeferimento de realização de serviço voluntário serão publicadas no 
Diário Oficial de Bauru em 14 (quatorze) de setembro de 2021.
c) obtiver maior número de acertos nas questões de Conhecimentos Específicos da Prova Objetiva;
d) obtiver maior número de acertos nas questões de Legislação SUS da Prova Objetiva;
e) obtiver maior pontuação na Análise de Títulos;
f) tiver maior idade entre os candidatos.

CAPÍTULO XI – DOS RECURSOS:
1. Sob pena de não conhecimento, os recursos referentes a qualquer ato público do concurso regulado por 
este edital deverão ser endereçados à Comissão Examinadora e interpostos no prazo de até 05 (cinco) dias 
úteis após a ocorrência do evento que lhes der causa, tendo como termo inicial o 1º (primeiro) dia útil 
subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru e no site www.bauru.sp.gov.br
1.1. O Candidato Recorrente deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito, restando explícito o seu 
requerimento (exemplos: anulação, alteração de gabarito, etc.).
2. Admitir-se-á um único recurso por candidato para cada ato público deste concurso, devidamente 
fundamentado, sendo desconsiderados recursos de igual teor e pedidos genéricos.
3. Os recursos deverão ser realizados no sistema de documentos eletrônicos, disponível no endereço https://
www2.bauru.sp.gov.br/documentos/cadastrar.aspx?a=165, podendo ser utilizado o modelo disponível no 
Anexo V.
3.1. Para sua segurança, o candidato deverá acompanhar diariamente o andamento de seu protocolo no 
sistema de documentos, disponível no link https://www2.bauru.sp.gov.br/documentos/buscar.aspx  no 
período estabelecido no item 1 deste capítulo. Para melhor utilização do sistema de documentos 
eletrônicos, recomenda-se o uso do navegador Chrome ou Firefox.
4. Somente serão apreciados recursos interpostos dentro do prazo indicado no Item 1 deste Capítulo.
5. São requisitos necessários à admissibilidade dos Recursos Administrativos interpostos em face do 
Concurso Público regulado pelo presente edital:
a) indicação da numeração do Edital regulamentador do Concurso Público do qual o Candidato Recorrente 
participou e deseja esclarecimentos;
b) qualificação do Candidato Recorrente (nome completo, RG, CPF, endereço residencial e telefone (s) 
para contato);
c) indicação de seu número de inscrição.
6. As decisões dos recursos serão publicadas no Diário Oficial de Bauru.
7. O gabarito publicado poderá ser alterado em função dos recursos interpostos e a prova será corrigida de 
acordo com o gabarito final divulgado após decisão de tais recursos.
8. Os pontos relativos às questões eventualmente anuladas serão atribuídos a todos os candidatos constantes 
na lista de presença assinada na data em que for aplicada a prova.
9. Em caso de republicação de gabarito, caberá Recurso Administrativo apenas das questões eventualmente 
alteradas, observando-se o prazo preconizado pelo Item 1 deste Capítulo.
10. Não caberá interposição de Recurso requerendo a reconsideração de Recurso Indeferido interposto 
anteriormente.
11. Serão preliminarmente indeferidos os recursos:
a) cujo teor desrespeite a Comissão Examinadora;
b) que esteja em desacordo com as especificações contidas neste Capítulo;
c) sem fundamentação ou com fundamentação inconsistente ou incoerente;
d) que não esteja explícito o requerimento do Candidato Recorrente.
12. Os recursos interpostos que não preencherem os requisitos necessários à sua admissibilidade nos termos 
preconizados neste Capítulo serão recebidos como Direito de Petição, conforme prescrito pela Constituição 
Federal de 1988.

13. A Comissão Examinadora e a Prefeitura Municipal de Bauru constituem última instância para os 
recursos, sendo soberanas em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.
14. Após a publicação do gabarito, a prova será disponibilizada no site da Prefeitura Municipal de Bauru 
www.bauru.sp.gov.br.
15. Após efetuadas as correções, o Cartão Resposta do candidato será disponibilizado no site da Prefeitura 
Municipal de Bauru www.bauru.sp.gov.br na área de CONCURSO/PORTAL DO CANDIDATO, 
podendo este ser visualizado até a publicação da Homologação do Concurso Público tratado neste edital, 
nos termos prescritos no Capítulo XII.

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

CAPÍTULO XIII – DO PROVIMENTO DO CARGO:
1. O provimento do cargo obedecerá à ordem de classificação.
2. A nomeação será feita no Diário Oficial de Bauru, que estabelecerá data, local e horário para apresentação 
do candidato aprovado.
3. Perderá os direitos decorrentes do concurso o candidato que:
a) não comparecer no prazo disciplinado por lei para a posse (Lei Municipal nº 7.109/18);
b) não aceitar as condições estabelecidas para exercício do cargo, pela Prefeitura Municipal de Bauru;
c) recusar a nomeação (será excluído da lista de candidatos aprovados, sendo o fato formalizado em Termo 
de Desistência);
c.1) o candidato poderá solicitar sua desistência através do envio de um e-mail para rh@bauru.sp.gov.br
d) não comprovar a escolaridade/pré-requisitos estabelecidos no presente Edital;
e) for considerado inapto pela Perícia Médica para as atribuições do cargo para o qual concorreu.
4. O candidato terá para posse prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados da data da publicação do ato de 
nomeação no órgão oficial. Este prazo pode ser prorrogado por no máximo 30 (trinta) dias corridos, desde 
que requerido pelo interessado durante seu prazo de vigência e que haja conveniência da Administração, 
nos termos prescritos pela Lei Municipal nº 7.109/18.
5. A posse do candidato nomeado ficará condicionada:
a) a comprovação da idade mínima de 18 (dezoito) anos, mediante apresentação Carteira de Identidade 
(RG), com nome atualizado e emitida há menos de 10 (dez) anos;
b) se estrangeiro, a comprovação de sua naturalização no país;
c) a comprovação de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF), 
acompanhado de comprovante de sua Situação Cadastral;
d) se casado ou em união estável, a apresentação de documentos comprobatórios;
e) a apresentação de Comprovante de Residência emitido nos últimos 90 (noventa) dias. Caso o candidato 
não possua comprovante de residência em seu nome, deverá apresentar declaração do responsável pelo 
imóvel onde reside, com firma reconhecida;
f) a apresentação da certidão de nascimento ou Carteira de Identidade (RG) dos filhos até 21 (vinte e um) 
anos; e ou, se deficientes, de qualquer idade;
g) a apresentação do Cadastro de Pessoa Física (CPF) de filhos até 21 (vinte e um) anos, se estudante até 24 
(vinte e quatro) anos e se deficiente, de qualquer idade;
h) a apresentação da carteira de vacinação dos filhos menores de 14 (catorze) anos;
i) a apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, com nome atualizado;
j) a apresentação de extrato que comprove a inscrição no Programa de Integração Social (PIS) e/ou no 
Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP);
k) a prova de quitação com as obrigações eleitorais, mediante apresentação da Certidão de Quitação 
Eleitoral;
l) quando do sexo masculino, a prova de quitação com as obrigações militares, mediante apresentação do 
Certificado de Reservista ou Carta Patente;
m) a apresentação dos documentos que comprovem a escolaridade/pré-requisitos exigidos para investidura 
no cargo, bem como de outros documentos julgados necessários (conforme indicado no Capítulo XIV, 
Item f deste edital);
n) a comprovação de registro no Conselho Regional da categoria, quando existente, acompanhada do 
comprovante de regularidade de pagamento da respectiva anuidade;
o) *Atestado de Antecedentes Criminais do(s) Estado(s) em que tenha residido, com o nome atualizado;
p) *Certidão de Distribuição de Ações Criminais do(s) Estado(s) em que tenha residido, com o nome 
atualizado;
q) *Certidões de Execuções Criminais do(s) Estado(s) em que tenha residido, com o nome atualizado (SAJ 
PG5 e SIVEC);
r) *Certidão de Antecedentes Criminais da Polícia Federal, com o nome atualizado;
s) *Certidão de Distribuição da Justiça Federal do(s) Estado(s) em que tenha residido, com o nome 
atualizado;
t) à avaliação psicológica, para avaliação de sua saúde mental;
u) à perícia médica, para avaliação de sua saúde física e mental, de caráter eliminatório;
v) a apresentação de Termo de Responsabilidade, declarando não ter sido demitido(a) ou exonerado(a) do 
serviço público municipal, estadual ou federal, com firma reconhecida no ato da posse.
*Conforme a Lei Municipal nº 6.871/16, a sindicância de vida pregressa considerará apenas elementos e 
critérios de natureza objetiva, cabendo à inabilitação do concurso de candidato com condenação criminal 
transitada em julgado, desde que não tenha ocorrido prescrição.
6. Para posse é vedada:
a) a acumulação de aposentadoria e cargo de um mesmo regime próprio de previdência ou regimes próprios 
distintos, salvo aqueles com previsão legal expressa no art.40, inciso 6º da Constituição Federal vigente.
b) a acumulação remunerada de cargos públicos exceto aquelas previstas no art. 37, inciso XVI, alíneas a, 
b e c da Constituição Federal vigente e Súmula 246.
c) qualquer acumulação remunerada de cargos havendo incompatibilidade de horário.
7. De acordo com a Lei Municipal nº 6.525/14, o candidato que tiver o interesse em ser tratado pelo nome 
social, deve requerer no ato da posse.
8. Para posse somente serão aceitos documentos originais ou fotocópias autenticadas.

CAPÍTULO XIV – DOS REQUISITOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO:
1. Das Condições Necessárias para Investidura no Cargo: Ao inscrever-se, o candidato deverá estar 
ciente de que sua posse ficará condicionada ao preenchimento das condições essenciais ao cargo abaixo 
descritas:
a) ser brasileiro nato ou naturalizado, nos termos do artigo 12 da Constituição Federal de 1.988, da Lei 
Federal nº 13.445, de 24 de maio de 2.017 (Lei de Migração);
b) ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos na data da posse;
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c) estar em dia com as obrigações eleitorais;
d) estar em dia com os deveres do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino;
e) não registrar antecedentes criminais, encontrando-se em pleno exercício de seus direitos civis e políticos;
f) possuir os requisitos necessários para exercer o cargo pleiteado, bem como os documentos comprobatórios 
da escolaridade/pré-requisitos constantes do Capítulo II (Diploma, Certificado ou Declaração de Conclusão 
da Graduação em Medicina, devidamente registrado pelo órgão competente – MEC e Residência Médica 
em Pneumologia concedido pela Comissão Nacional de Residência Médica ou Título de Especialista em 
Pneumologia reconhecido pelo órgão competente, bem como Registro no Conselho Regional de Medicina 
– CRM/SP, estando em dia com sua anuidade comprovando estar regular para o exercício da profissão) e os 
documentos necessários à investidura do cargo indicados no Capítulo XIII, Item 5 deste Edital;
g) gozar de boa saúde física e mental para o exercício das atribuições do cargo, devendo estas serem 
apuradas por perícia médica realizada por médico oficial;
h) residir no Município de Bauru/SP ou em localidade próxima, nos termos das Leis Municipais nº 3.781/94 
(artigo 14, inciso XII) e nº 5.805/09;
i) não ter sido demitido ou exonerado do serviço público federal, estadual ou municipal, em consequência 
de processo administrativo ou a bem do serviço público, bem como não ter sido demitido por justa causa de 
emprego público de autarquia, fundação, empresa pública, ou sociedade de economia mista, instituída por 
órgãos da administração federal, estadual ou municipal;
j) conhecer e estar de acordo com as Instruções do Concurso.
2. O ato de nomeação será tornado sem efeito quando o candidato:
a) não tomar posse dentro do prazo legal;
b) deixar de comprovar qualquer um dos requisitos especificados anteriormente;
c) tiver sido demitido a bem do serviço público ou por justa causa, em quaisquer das esferas da Administração 
Pública;
d) apresentar declarações falsas.
3. A comprovação do preenchimento das condições necessárias à investidura no cargo será feita através da 
apresentação/entrega de seus documentos comprobatórios.
4. Conforme Recomendação Administrativa do Ministério Público do Estado de São Paulo protocolada sob 
o número 76.825/18 de 20/11/2018, os servidores públicos não deverão desempenhar atividades privadas 
relacionadas de qualquer forma, mesmo que indiretamente, com a própria função pública no horário de 
trabalho.
5. O candidato nomeado que, na data da posse, não reunir todos os requisitos enumerados no Item 1 deste 
Capítulo perderá o direito à vaga, sem ter direito à restituição da Taxa de Inscrição ou de qualquer despesa 
decorrente de sua nomeação.

CAPÍTULO XV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
1. A inexatidão das afirmativas, irregularidades de documentos ou outras ocorrências constatadas no 
decorrer do processo, ainda que verificadas posteriormente a aplicação das provas, acarretarão a perda dos 
direitos decorrentes do Concurso Público.
2. A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes 
de:
a) endereço não atualizado;
b) endereço de difícil acesso;
c) correspondência devolvida pela ECT por razões diversas de fornecimento e/ou endereço errado do 
candidato;
d) correspondência recebida por terceiros.
3. Toda a menção a horário neste Edital e em outros atos dele decorrentes terá como referência o horário 
oficial de Brasília – DF.
4. Motivarão a eliminação do candidato do Concurso Público, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, a 
burla ou a tentativa de burla a quaisquer das normas definidas neste Edital ou a outras relativas ao Concurso 
Público, aos comunicados, às instruções ao candidato ou às instruções constantes da prova.
5. O prazo de validade do presente Concurso Público será de 02 (dois) anos, a contar da data de sua 
Homologação, podendo ser prorrogado por igual período, de acordo com a necessidade da Administração 
Pública.
6. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar as publicações de todos os atos, editais 
e comunicados referentes a este concurso, devendo ainda manter atualizado seu endereço para 
correspondência e demais dados, no cadastro efetuado pelo mesmo, na área de CONCURSOS/PORTAL 
DO CANDIDATO do site: www.bauru.sp.gov.br, inclusive após divulgação do resultado final.
7. Os atos relativos ao Concurso Público serão publicados no Diário Oficial de Bauru que estará disponível 
na internet no endereço www.bauru.sp.gov.br e também estão disponíveis na área de CONCURSOS/
PORTAL DO CANDIDATO, não se aceitando justificativas para o desconhecimento dos prazos neles 
assinalados.
8. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria n.º 751/2021.

ANEXO I
DESCRIÇÃO DO CARGO

ESPECIALISTA EM SAÚDE MÉDICO – MÉDICO – PNEUMOLOGISTA
Prestar atendimentos de urgência e emergência a todos os pacientes, sem restrição de idade, em todos 
os serviços de saúde. Orientar por telefone o acompanhante e/ou o próprio paciente dos procedimentos 
emergenciais que podem ser realizados até receber o socorro. Designar e solicitar o mais rápido possível 
o veículo móvel e equipe de saúde necessária para se realizar o atendimento ou transporte adequado do 
paciente. Atender e manter a comunicação com a equipe enviada para locais de acidente diante de eventuais 
necessidades. Ir junto à ambulância para o local designado e prestar atendimento médico emergencial no 
local (primário). Zelar pelo transporte correto do paciente até o local de atendimento. Realizar exames 
clínicos e solicitar exames especializados. Interpretar dados dos exames. Estabelecer a hipótese diagnóstica 
e conduta nos atendimentos realizados. Realizar procedimentos médicos (clínicos e/ou cirúrgicos) de 
urgência, compatíveis com as necessidades do paciente. Prescrever e aplicar medicamentos. Fazer 
acompanhamento do quadro do paciente. Solicitar transferências, internações e cirurgias. Indicar médico 
especialista para acompanhar o caso, etc. Prestar atendimento médico em Unidades Ambulatoriais Básicas 
ou Especializadas, mediante agendamento ou por demanda espontânea, em caso de Pronto Atendimento. 
Realizar anamnese (levantar queixa, histórico médico e familiar, etc). Realizar exame clínico. Coletar 
materiais e secreções. Solicitar exames, quando julgar necessário. Interpretar exames. Estabelecer a 
hipótese diagnóstica e conduta nos atendimentos realizados. Orientar e prescrever o uso de medicação. 
Realizar procedimentos clínicos e/ou cirúrgicos. Fazer o acompanhamento do quadro do paciente. 
Acompanhar o processo de tratamento, realizando alterações nos procedimentos ou medicações. Marcar 
retorno, encaminhar para exames, especialistas, internações ou dar alta. Zelar pelo uso correto dos materiais 
utilizados. Evitar contaminação com materiais perfurocortantes. Zelar pelo uso adequado dos equipamentos 
médicos utilizados. Solicitar materiais, quando necessário. Atentar-se para o processo de higienização dos 

materiais utilizados. Orientar pacientes, familiares, profissionais e eventuais Órgãos. Orientar pacientes 
e familiares sobre as condições de saúde e informar sobre os procedimentos realizados. Orientar os 
familiares, profissionais e pacientes sobre os medicamentos prescritos, seus efeitos, posologia, reações 
adversas, etc. Indicar possibilidades de tratamento, aconselhando o mais adequado para o caso. Realizar 
encaminhamentos para exames, para outros profissionais de outras áreas e da área médica. Notificar a 
vigilância sanitária diante de casos de doenças infectocontagiosas, contaminação por alimentos ou demais 
produtos que possam se alastrar para população local ou municipal. Realizar perícias e procedimentos 
administrativos relativos à área Médica. Elaborar prontuários e laudos médicos. Emitir receitas. Elaborar 
protocolos de condutas médicas. Elaborar relatórios. Emitir pareceres e declarações. Fornecer atestados 
quando o paciente estiver impossibilitado de trabalhar. Realizar perícias. Implementar ações para promoção 
da saúde. Prescrever medidas higiênicas. Avaliar e adequar o calendário vacinal dos pacientes. Promover 
campanhas de saúde. Realizar atividades de educação em saúde para a população em geral e comunidades 
fechadas. Realizar visitas de apoio técnico às unidades de saúde. Estudar novos procedimentos médicos. 
Realizar pesquisas. Participar de comitês ou comissões que se relacionam com a área médica. Realizar 
ou supervisionar, analisar e interpretar exames de imagem. Supervisionar a realização de exames de 
imagens, observando a técnica de execução para assegurar sua nitidez e durabilidade. Analisar imagens, 
utilizando tecnologia adequada para elaborar o relatório elucidativo, fornecendo o laudo das imagens 
analisadas.Elaborar rotinas para preparo de pacientes, observando a natureza do exame a ser realizado a 
fim de prevenir complicações e intercorrências. Desenvolver ações na área de Saúde Coletiva (Vigilância 
Epidemiológica, Sanitária e Ambiental). Colaborar tecnicamente, conforme legislação vigente, nas ações 
de vigilância epidemiológica e de imunização desenvolvidas pelo município, definido normas internas, 
sempre com embasamento em Normas Legais e Técnicas emanadas do Ministério da Saúde, da Secretaria 
Estadual de Saúde e de outros órgãos afins. Orientar os serviços de saúde públicos e privados de Bauru, 
incluindo-se as Unidades municipais de saúde, quanto ao desenvolvimento adequado das ações de vigilância 
epidemiológica e de imunização. Colaborar tecnicamente com a equipe de vigilância epidemiológica 
na tomada imediata de medidas para contenção de epidemias e/ou de investigação epidemiológica, em 
todos os casos que se fizer necessário, envolvendo doenças e/ou agravos inusitados à saúde, que possam 
potencialmente representar riscos à saúde da coletividade. Avaliar dados epidemiológicos e elaborar 
boletins periódicos. Analisar e investigar todos os óbitos ocorridos e/ou registrados no Município de 
Bauru, a partir das Declarações de Óbitos e outros documentos pertinentes, obtidos junto aos Cartórios, 
Instituto Médico Legal, Delegacias de Polícia, Hospitais e demais serviços de saúde, etc. Executar, 
investigar, conferir e analisar dados referentes aos Sistemas de Informação: SIM (Sistema de Mortalidade), 
SINAN (Sistema de Notificação de Doenças e Agravos), SINASC (Sistema de Nascidos Vivos). Realizar 
visitas hospitalares, em serviços de saúde, em presídios, em domicílio e em outras instituições, sempre 
que se fizer necessário, para o pleno desenvolvimento das ações citadas; Compor a equipe de vigilância 
epidemiológica para inspeção em serviços de saúde, sempre que se fizer necessário, em especial aqueles 
que desenvolvem atividades de imunização, exercendo atividade como Autoridade Sanitária. Compor 
equipe técnica e de fiscalização na área de vigilância sanitária e ambiental, atuando conforme legislação 
vigente. Compor equipes de fiscalização em serviços de saúde de quaisquer complexidades, conforme o 
nível de delegação de competência ao município e leis do Sistema Único de Saúde - SUS; Buscar assessoria 
técnica junto à Secretaria Estadual de Saúde, Ministério da Saúde e outros órgãos afins, sempre que se fizer 
necessário. Assessorar tecnicamente todos os profissionais da Secretaria Municipal de Saúde e dos serviços 
de saúde, públicos e privados de Bauru, no desenvolvimento das ações de vigilância epidemiológica e 
de imunização, bem como para tomada de medidas pertinentes. Executar atividades especializadas 
relacionadas à morte natural e à perícia para fins Jurídico-Legais (mortes não-naturais, crimes, acidentes 
e lesões corporais). Executar necropsias. Executar exames clínicos, de laboratório, radiológico e outros. 
Estabelecer diagnóstico visando à elucidação da causa morte e a doença básica. Orientar familiares, no 
caso de morte por doença infectocontagiosa, para que tomem as medidas preventivas cabíveis. Orientar os 
pais de recém-nascidos acometidos por transtornos genéticos a procurarem um aconselhamento genético 
eficiente. Fornecer informações para possibilitar o estabelecimento de dados epidemiológicos essenciais a 
fim de se adotar políticas de saúde pública concernente à realidade. Identificar eventuais casos de morte 
não natural, considerados inicialmente morte natural e encaminhar para o Instituto Médico Legal para 
exame pericial obrigatório. Implementar atividades de ensino-aprendizagem visando o fortalecimento e 
a integração ensino-serviço-comunidade como cenário de práticas para a formação no âmbito do SUS. 
Eventualmente auxilia em outras atividades afins.

ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Programa
1. Asma
2. Circulação pulmonar – tromboembolismo pulmonar e hipertensão pulmonar
3. Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica
4. Doenças Pulmonares Intersticiais
5. Doenças respiratórias do sono
6. Derrames Pleurais
7. Função Pulmonar: Espirometria
8. Insuficiência respiratória
9. Micoses Pulmonares
10. Oxigenoterapia Domiciliar
11. Pneumonia
12. Pneumopatias ocupacionais
13. Tabagismo
14. Tuberculose
15. Tosse crônica
16. Supurações pulmonares

Bibliografia
1. Medicina Interna de Harisson - 2 Volumes - 18ª Ed. 2013. São Paulo. Mcgraw-hill Interamericana.
2. Cecil - Tratado de Medicina Interna - 2 Vols -24.a edição. Elsevier 2014. São Paulo.
3. Consensos e Tratados da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia.
4. Consensos e Diretrizes internacionais.
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1. BRASIL. 1988. Constituição da República Federativa do BRASIL: promulgada em 05 de outubro de 
1988. São Paulo: IMESP, 1988 Seção II – Da saúde, Capitulo II, Título VIII. Disponível em: http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
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2. BRASIL. Ministério da Saúde. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a 
promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes 
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3. BRASIL. Ministério da Saúde. Sistema Único de Saúde: Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990. 
Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as 
transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8142.htm
4. BRASIL. Ministério da Saúde. Pacto pela Saúde. Portaria nº 399/GM, de 22 de fevereiro de 2006. 
Consolidação do SUS e aprova as Diretrizes Operacionais do Referido Pacto. Disponível em: http://bvsms.
saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2006/prt0399_22_02_2006.html
5. BRASIL. Decreto nº. 7.508, de 28 de junho de 2011. Regulamenta a Lei nº. 8.080, de 19 de setembro de 
1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a 
assistência à saúde e a articulação Inter federativa, e dá outras providências.
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/decreto/D7508.htm
6. BRASIL. Lei nº 12.871, de 22 de outubro de 2013. Institui o Programa Mais Médicos, altera as Leis nº 
8.745, de 9 de dezembro de 1993, e nº 6.932, de 7 de julho de 1981, e dá outras providências.
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/Lei/L12871.htm
7. BRASIL. Portaria n. 4.279, de 30 de dezembro de 2010. Estabelece diretrizes para organização da rede 
de atenção à saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), 2010. Disponível em: http://bvsms.saude.
gov.br/bvs/saudelegis/gm/2010/prt4279_30_12_2010.html

II - Gestão do SUS, Atenção à Saúde e Saúde Suplementar
1. BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 2.488/GM, de 21 de outubro de 2011. Aprova a Política 
Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção 
Básica para a Estratégia Saúde da Família (ESF) e o Programa Agentes Comunitários de Saúde (PACS). 
Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt2488_21_10_2011.html
2. BRASIL. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Saúde Suplementar – Brasília: CONASS, 2011. 
148 p.- (Coleção Para Entender a Gestão do SUS 2011, 12).
Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/para_entender_gestao_sus_v.12.pdf
3. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Implantação das Redes de Atenção 
à Saúde e outras estratégias da SAS / Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. – Brasília: 
Ministério da Saúde, 2014. 160 p.: il.
Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/implantacao_redes_atencao_saude_sas.pdf

III - Gestão do SUS e do Cuidado
1. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Núcleo Técnico da Política Nacional de 
Humanização. HumanizaSUS: Documento base para gestores e trabalhadores do SUS. 4. ed. Brasília: 
Ministério da Saúde, 2010. 72 p. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/humanizasus_
documento_gestores_trabalhadores_sus.pdf
2. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. 
Política Nacional de Promoção da Saúde: PNPS: revisão da Portaria MS/GM nº 687, de 30 de março de 
2006. Brasília: Ministério da Saúde, 2014. 36 p. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/
pnps_revisao_portaria_687.pdf
3. BRASIL. Ministério da Saúde. Clínica ampliada e compartilhada – Brasília: Ministério da Saúde, 
2009. 64 p. – (Série B. Textos Básicos de Saúde).
Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/clinica_ampliada_compartilhada.pdf
4. BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria de Consolidação Nº 1, de 28 de setembro de 2017. Consolidação 
das normas sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde, a organização e o funcionamento do Sistema 
Único de Saúde.
Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prc0001_03_10_2017.html

ANEXO III
RELATÓRIO MÉDICO SOBRE PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS

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

4. ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores.
5. visão monocular (Súmula n. 377, do STJ)
- Deficiência Mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação 
antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como:
1. comunicação
2. cuidado pessoal
3. habilidades sociais
4. utilização dos recursos da comunidade
5. saúde e segurança
6. habilidades acadêmicas
7. lazer
8. trabalho
- Deficiência Múltipla: associação de duas ou mais deficiências;
- Reabilitação pela Previdência Social (anexar declaração do INSS).

Local e Data: __________________________
Nome completo do médico/CRM:___________
Endereço para contato:_________________
Telefone para contato:_________________
Assinatura e carimbo do médico:__________

ANEXO IV
MODELO DE REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES 

ESPECIAIS

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

Bauru/SP, _____ de __________ de 2021.
__________ (Assinatura do Candidato)__________

(Nome Completo do Candidato)

ANEXO V
MODELO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

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

Bauru/SP, _____ de __________ de 2021.
__________ (Assinatura do Candidato)__________

(Nome Completo do Candidato)
(Telefones para Contato)

ANEXO VI
CRONOGRAMA

Datas Eventos
01/07/2021 1ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
13/07/2021 2ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
24/07/2021 3ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
27/07/2021 Abertura das Inscrições
10/08/2021 Encerramento das Inscrições

27 e 28/07/2021 Período para requerimento da Isenção da Taxa de Inscrição

31/07/2021 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento de Isenção de Taxa 
de Inscrição

27/07/2021 a 10/08/2021 Período para Solicitar Condição Especial para Realizar a Prova e Vaga de 
Deficiente

27/07/2021 a 10/09/2021 Período para Solicitar Condição Especial para Lactante

21/08/2021 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento para Condição 
Especial e Vaga de Deficiente

21/08/2021 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva e Entrega de Títulos
31/08/2021 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva e Entrega de Títulos
09/09/2021 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva e Entrega de Títulos
12/09/2021 Previsão da Realização Prova Objetiva de Entrega de Títulos
14/09/2021 Previsão de Divulgação do Gabarito
14/09/2021 Publicação deferimento/indeferimento de Realização de Serviço Voluntário
05/10/2021 Previsão de Classificação Final
16/10/2021 Previsão de Homologação

Bauru/SP, 01 de julho de 2021.
EVERSON DEMARCHI

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
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EDITAL Nº 04/2021
ABERTURA DE INSCRIÇÕES

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, através da Secretaria Municipal da Administração, por 
determinação do Sr. Prefeito, faz saber que, com base no inciso II do artigo 37 da Constituição Federal, 
na Lei Orgânica do Município de Bauru e nas Leis Municipais vigentes, realizará Concurso Público na 
modalidade “Provas e Títulos”, regido de acordo com as Instruções Especiais, parte integrante deste Edital, 
para o provimento do Cargo Público Efetivo de ESPECIALISTA EM SAÚDE MÉDICO – MÉDICO – 
PSIQUIATRA, descrito no Capítulo II deste Instrumento. O referido Cargo Público reger-se-á pelo Estatuto 
dos Servidores Públicos do Município de Bauru (Lei Municipal nº 1.574/71 e alterações posteriores), pelo 
Regime Jurídico Único do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.373/91 e alterações 
posteriores), pelo Regime Disciplinar do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.781/94 e 
alterações posteriores), pelo Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores da Secretaria Municipal 
da Saúde (Lei Municipal nº 5.950/10 e alterações posteriores) e demais disposições legais aplicáveis aos 
Servidores Públicos Municipais.

INSTRUÇÕES ESPECIAIS

CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
1. O Concurso Público realizar-se-á sob a responsabilidade da Comissão Examinadora, composta por: 
Marcus Vinicius Franco, Fabricio Bertoli Gimenes, Maria Helena Borgato e sob a coordenação Karina 
Osti e Giedri Cristina Bispo Sanchez sendo todos os membros nomeados pela Portaria nº 752/2021, 
obedecidas as normas deste Edital.
2. O Concurso Público regulado pelo presente Edital será devidamente acompanhado por um representante 
da Comissão de Desenvolvimento Funcional, nos termos do artigo 26, parágrafo 1º, inciso V da Lei 
Municipal nº 5.950/10, membro da Comissão Examinadora.
3. O Concurso destina-se ao preenchimento de vagas ora existentes e que vierem a surgir e é relativo 
ao cargo efetivo descrito no Capítulo II, obedecida à ordem classificatória, durante o prazo de validade 
previsto neste Edital.
4. Os candidatos aprovados que, não tendo sido contemplados pelo número de vagas previstas pelo 
Capítulo II, integrarão o Cadastro de Reserva, com expectativa de direito à nomeação dentro do prazo de 
validade do Concurso Público regulado pelo presente Edital e eventual prorrogação, em relação aos cargos 
remanescentes, aos que vagarem e aos que forem criados.
5. Os candidatos que tomarem posse estarão subordinados ao Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Bauru (Lei Municipal nº 1.574/71 e alterações posteriores), ao Regime Jurídico Único do 
Servidor Público Municipal (Lei Municipal nº 3.373/91 e alterações posteriores), ao Regime Disciplinar 
do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.781/94 e alterações posteriores), Plano de 
Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores da Secretaria Municipal da Saúde (Lei Municipal nº 5.950/10 
e alterações posteriores) e demais disposições legais aplicáveis aos Servidores Públicos Municipais.
6. Os candidatos ao cargo do presente Concurso Público ficarão sujeitos à Jornada Básica de Trabalho 
prevista no Capítulo II deste Edital.
7. O cargo, a(s) vaga(s), a escolaridade/pré-requisito e os vencimentos estão estabelecidos no Capítulo II 
deste Edital.
8. A data, o local e horário de realização da Prova Objetiva e Entrega de Títulos serão divulgados no 
Edital de Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru em 21 (vinte e um) de agosto de 2021.
9. Os Títulos deverão ser entregues na data, horário e local designados para realização da Prova Objetiva, 
antes do início da mesma.
10. A Descrição do Cargo consta no Anexo I deste Edital.
11. O Conteúdo Programático consta no Anexo II deste Edital.
12. A contratação será pelo Regime Estatutário.
13. Todas as etapas do referido certame que necessitam de atendimento presencial devem seguir os 
protocolos de higiene e segurança preconizados pelos decretos publicados ou que vierem a ser publicados 
(no momento do atendimento) pela Prefeitura Municipal de Bauru em razão da pandemia de COVID–19.

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

Cargo Vaga
(s)

*Escolaridade/
Pré-Requisito Vencimentos¹ Benefícios²

Jornada 
Básica de 
Trabalho³

Valor 
Inscrição

Especialista em 
Saúde Médico 

– MÉDICO 
-PSIQUIATRA

01

Conclusão da Graduação em 
Medicina e Registro no Conselho 
Regional de Medicina (CRM) e 

Residência Médica em Psiquiatria 
ou Título de Especialista em 

Psiquiatria

R$ 4.539,73 R$ 500,00 15 horas / 
semanais³ R$ 80,00

Notas:
Comprovação de conclusão da Graduação em Medicina e Registro no Conselho Regional de Medicina do 
Estado de São Paulo. Além destes, apresentar comprovação de residência médica na referida especialidade 
médica de atuação do Concurso Público afim, concedida pela Comissão Nacional de Residência Médica/
Ministério da Educação ou Especialização ou Título de Especialista na referida especialidade médica de 
atuação do Concurso Público afim, concedido pela respectiva Sociedade de Especialidade.
Vencimento¹: Referência Salarial C1 / Grade dos Especialistas em Saúde Médico, da Lei n° 5.950/10 e 
alterações posteriores.
Benefícios²: Vale Compra (R$ 500,00) – Lei Municipal nº 5.323/05 e alterações posteriores e Lei Municipal 
nº 7.200/19.
Jornada Básica de Trabalho³: conforme Lei Municipal nº 6.564/14, as jornadas de trabalho dos 
profissionais da saúde, básicas ou especiais, de que trata esta lei têm as seguintes correspondências:
I – Jornada Básica de 15 (quinze) horas de trabalho semanais: a prestação de 03 (três) horas diárias de 
trabalho ou subdivididas em no mínimo 03 (três) dias da semana. (NR) (Lei Municipal nº 6.564/14)
Jornada Especial de Trabalho: Os profissionais poderão ingressar nas Jornadas Especiais de Trabalho 
(20, 24, 30, 36 e 40 horas/semanais) mediante solicitação do interessado ou por necessidade e interesse 
público, ficando condicionado à disponibilidade de carga horária, conforme previsto na Lei Municipal nº 
5.950/10, Lei Municipal nº 6.564/14 e alterações posteriores.
Jornada de 20 horas/ semanais: R$ 4.539,73+ R$ 1.513,09 de jornada suplementar. (33,33%)
Jornada de 24 horas/ semanais: R$ 4.539,73+ R$ 2.723,84 de jornada suplementar. (60%)
Jornada de 30 horas/ semanais: R$ 4.539,73+ R$ 4.539,73 de jornada suplementar. (100%)
Jornada de 36 horas/ semanais: R$ 4.539,73+ R$ 6.355,62 de jornada suplementar. (140%)

Jornada de 40 horas/ semanais: R$ 4.539,73+ R$ 7.566,37 de jornada suplementar. (166,67%)
Além da jornada de trabalho, os profissionais poderão realizar atividades sob a forma de “plantão extra” 
junto aos serviços de atendimentos ininterruptos percebendo o valor de R$ 1.621,59 por 12 horas de plantão 
ininterrupto; poderão realizar 06 horas de plantão ininterrupto percebendo por este, R$ 810,80.
O cumprimento de plantões extras está condicionado à convocação do Secretário da Saúde ou do 
Diretor, com anuência e termo de compromisso do servidor.

CAPÍTULO III – DAS INSCRIÇÕES:
1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.
1.1. Objetivando evitar ônus desnecessário, o candidato deverá orientar-se no sentido de recolher o valor 
da inscrição somente após tomar conhecimento de todos os procedimentos, requisitos e condições exigidos 
para o concurso.
2. As inscrições para o Concurso Público regulado neste Edital serão realizadas EXCLUSIVAMENTE 
pela internet, no site www.bauru.sp.gov.br na ÁREA DE CONCURSOS das 0h (zero hora) do dia 27 
(vinte e sete) de julho de 2021 ate às 16h do dia 10 (dez) de agosto de 2021, (horário de Brasília/DF), 
devendo o candidato adotar os seguintes procedimentos:
2.1. Escolha do Cargo: Escolher o Cargo desejado em “Inscrições Abertas” e selecionar “Fazer 
Inscrição”.
2.2. Cadastro: O candidato deverá efetuar seu acesso ao sistema (caso já possua usuário e senha 
cadastrados) ou cadastrar-se em “Cadastro do Candidato”, informando corretamente todos os dados 
solicitados, atentando-se para os dados OBRIGATÓRIOS.
2.3. Seleção do Cargo Desejado: Após preencher o cadastro, o candidato deverá optar pelo cargo para o 
qual pretende concorrer, sendo, no caso regulado pelo presente Edital: Especialista em Saúde Médico – 
MÉDICO – PSIQUIATRA, e selecionar “Fazer Inscrição”.
2.4. Confirmação de Inscrição: Ler atentamente o “Formulário de Inscrição”, selecionar a opção de 
confirmação dos dados e após “Confirmar Inscrição”.
2.5. Recolhimento da Taxa de Inscrição - Impressão do Boleto Bancário e do Pré-Comprovante de 
Inscrição: Após preencher o cadastro e escolher qual o cargo que pretende concorrer, o candidato deverá 
providenciar a impressão do Boleto Bancário no valor de R$ 80,00 (oitenta reais), importância esta 
referente à Taxa de Inscrição, não restituível sob qualquer hipótese, bem como do Pré-Comprovante de 
Inscrição.
a) O Boleto Bancário impresso nos termos indicados no Item 2.5 poderá ser pago em qualquer 
agência bancária, até a data de seu vencimento. Não serão aceitos pagamentos em cheque, através de 
transferência, DOC, ordem de pagamento, condicionais e/ou extemporâneas ou por qualquer outra 
via que não a especificada neste Edital. Sendo verificado, a qualquer tempo, o recebimento de inscrição 
que não atenda a todos os requisitos fixados no presente Item, a mesma será cancelada.
b) Não será aceito, como comprovante de pagamento de taxa de inscrição, comprovante de agendamento 
bancário ou extrato bancário.
c) O candidato que efetuar o pagamento do Boleto Bancário referente a outro concurso que não o 
do cargo previsto neste edital não poderá utilizá-lo para efetivar a inscrição neste concurso, sendo 
obrigado a novo pagamento.
2.6. Todos os candidatos inscritos poderão reimprimir seu boleto bancário, caso necessário, no máximo até 
as 16h do dia 01 (um) de fevereiro de 2021, quando este recurso será retirado do site, para pagamento 
neste mesmo dia, impreterivelmente.
2.7. Efetivação da Inscrição: O candidato deverá acompanhar (mediante login e senha de acesso) 
durante os 05 (cinco) dias úteis subsequentes ao pagamento do Boleto Bancário tratado no Item 2.5, 
na área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site www.bauru.sp.gov.br a efetivação de sua 
inscrição. A inscrição do candidato somente será válida após a sua Efetivação, nos termos indicados 
neste item. Caso não seja observada tal determinação, o candidato ficará impossibilitado de realizar 
a prova, não tendo direito a restituição dos valores recolhidos a título de Taxa de Inscrição.
a) O candidato deve imprimir o COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO (com status PAGO ou ISENTO) 
na área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site www.bauru.sp.gov.br após a efetivação e, 
para sua segurança, levar no dia da Prova.
b) Caso o candidato tenha efetuado o pagamento do Boleto Bancário nos termos indicados neste Capítulo 
e não tenha a confirmação de seu pagamento no site supracitado, este deverá entrar em contato com o 
Departamento de Recursos Humanos, pelos telefones (14) 3235-1081, (14) 3235-1076 ou (14) 3235-1207, 
das 08h às 12h e das 13h às 18h.
Observações: a) Por se tratar de um sistema informatizado de concursos, o candidato deverá seguir todas 
as orientações deste, previstas neste Capítulo, bem como arquivar seu usuário e senha para possibilitar 
posteriores consultas e/ou outras inscrições em outros concursos desta Prefeitura.
b) A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por qualquer procedimento, efetuado pela internet, 
não recebido por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento 
das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência 
de dados.
3. O candidato deverá estar atento ao boleto que irá utilizar para pagamento de sua inscrição, pois caso 
efetue o pagamento de boleto referente à inscrição cancelada, o pagamento será inválido, impossibilitando 
sua participação no certame.
4. A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por inscrições não recebidas por quaisquer 
motivos de ordem técnica ou por procedimento indevido dos usuários ou de instituições bancárias. Assim, 
é recomendável que o candidato realize a sua inscrição e efetue o respectivo pagamento com a devida 
antecedência.
5. As alterações de nome, RG e data de nascimento, referentes a este concurso, deverão ser realizadas na 
área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site: www.bauru.sp.gov.br  até o último dia 
de inscrição. É de inteira responsabilidade do candidato o correto e completo preenchimento dos dados 
pessoais solicitados no ato da inscrição, dispondo do direito da Comissão Examinadora excluir do certame 
o candidato que não o fizer.
6. As informações prestadas no cadastro/inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, dispondo 
a Comissão Examinadora do direito de excluir do certame aquele que NÃO preencher o cadastro/inscrição 
de forma completa e correta.

CAPÍTULO IV – DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO:
1. De acordo com a Lei Municipal nº 6.871/16 e Lei Municipal nº 6.939/17, ficarão isentos do recolhimento 
da Taxa de Inscrição, os candidatos que comprovarem no mínimo 02 (duas) DOAÇÕES DE SANGUE, 
realizadas nos últimos 12 (doze) meses até o último dia do período de isenção da inscrição, em órgão 
oficial ou em entidade coletora de sangue credenciada pela União, pelo Estado ou pelo Município.
2. A isenção, tratada no Item 1 deste Capítulo deverá ser expressamente requerida no ato da inscrição 
efetuada nos termos indicados no Capítulo III, ficando o candidato inteiramente responsável pelas 
informações prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo teor das afirmativas.
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3. Não será concedida a Isenção da Taxa de Inscrição tratada no Item 1 deste Capítulo aos que deixarem 
de requerê-la expressamente, omitirem informações e/ou torná-las inverídicas.
4. Para efetivar a Isenção da Taxa de Inscrição nos termos do presente Capítulo, os candidatos deverão 
enviar os documentos comprobatórios pelo sistema de documentos eletrônicos, disponível no endereço 
https://www2.bauru.sp.gov.br/documentos/cadastrar.aspx?a=154, nos dias 27 (vinte e sete) e 28 (vinte e 
oito) de julho de 2021.
4.1. Serão aceitos documentos comprovando no mínimo 02 (duas) doações de sangue, realizadas nos 
últimos 12 (doze) meses até o último dia do período de isenção da inscrição, expedido por órgão 
oficial ou por entidade coletora de sangue credenciada pela União, pelo Estado ou pelo Município, e 
o pré-comprovante de inscrição que encontra-se disponível na área de CONCURSOS/PORTAL DO 
CANDIDATO do site www.bauru.sp.gov.br.
4.2. Tais documentos SOMENTE serão aceitos na extensão PDF colorido e que não ultrapasse 4 MB 
(quatro megabytes).
4.3. Para melhor utilização do sistema de documentos eletrônicos, recomenda-se o uso do navegador 
Chrome ou Firefox.
5. Será aceito o seguinte documento para fins de concessão da Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição: 
Declaração firmada em papel timbrado do órgão oficial ou da entidade coletora de sangue credenciada 
pela União, pelo Estado ou pelo Município, contendo o nome completo e o número de identidade do 
doador, a data das 02 (duas) últimas doações, com assinatura, e carimbo do responsável do setor / 
área / departamento.
6. Para sua segurança, o candidato deverá acompanhar diariamente o andamento de seu protocolo no 
sistema de documentos, disponível no link https://www2.bauru.sp.gov.br/documentos/buscar.aspx no 
período estabelecido no item 4 deste capítulo.
7. Será indeferido o Requerimento de Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição que estiver preenchido 
incorretamente, que for encaminhado por outro meio que não o estabelecido no Item 4 deste Capítulo e 
que não observar os requisitos elencados no Item 5, também deste Capítulo.
7.1. Não serão considerados documentos ilegíveis e/ou com rasuras, incompletos ou provenientes de 
arquivo corrompido.
8. As decisões sobre deferimento/indeferimento de Isenção de Taxa de Inscrição serão publicadas no Diário 
Oficial de Bauru em 31 (trinta e um) de julho de 2021.
9. Contra a decisão que indeferir a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição caberá recurso, devidamente 
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1° 
(primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br
10. O candidato beneficiado com a Isenção da Taxa de Inscrição terá sua inscrição efetivada nos termos do 
Capítulo III, Item 2.7.
11. Os candidatos que tiverem a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição indeferida e desejarem efetivar 
sua inscrição, poderão fazê-lo mediante pagamento do Boleto Bancário, nos termos indicados no Capítulo 
III.
11.1. O Boleto Bancário para os optantes “Doadores” será gerado com o valor integral da Inscrição, 
permitindo aos candidatos efetuarem o pagamento em caso de indeferimento da Isenção do pagamento 
da taxa de Inscrição pelos motivos expostos nos itens anteriores, observados o período de inscrição e os 
horários bancários de sua região.

CAPÍTULO V – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA(S) PROVA(S):
1. Condições Especiais para Prestação da Prova: Os candidatos com necessidades especiais temporárias 
ou permanentes, poderão requerê-las, de forma justificada, no ato da inscrição, apresentando pedido 
detalhado das condições especiais de que necessita, como por exemplo: prova ampliada, auxílio para 
leitura da prova, sala de fácil acesso, utilização de aparelho (auditivo, medição de glicemia, etc...) ou outras 
condições as quais deverão estar claramente descritas no pedido.
1.1. A solicitação da Condição Especial para prestar a prova deverá vir acompanhada de Laudo Médico, 
expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses antes do término do período designado para as 
inscrições, no qual conste a Classificação Internacional de Doença – CID da doença que acomete o 
candidato, bem como a justificativa de necessidade da condição pleiteada pelo candidato.
1.1.1. A não observância, pelo candidato, de quaisquer das disposições deste Capítulo, implicará a perda 
do direito de atendimento da condição especial.
1.2. O laudo médico deverá ser enviado SOMENTE na extensão PDF colorido e que não ultrapasse 4 
MB (quatro megabytes) pelo sistema de documentos, disponível no link https://www2.bauru.sp.gov.br/
documentos/cadastrar.aspx?a=162, no período de 27 (vinte e sete) de julho de 2021 a 10 (dez) de agosto 
de 2021.
1.3. Para melhor utilização do sistema de documentos eletrônicos, recomenda-se o uso do navegador 
Chrome ou Firefox.
1.4. Para sua segurança, o candidato deverá acompanhar diariamente o andamento de seu protocolo no 
sistema de documentos, disponível no link https://www2.bauru.sp.gov.br/documentos/buscar.aspx  no 
período estabelecido no item 1.2 deste capítulo.
1.5. Não serão considerados os laudos emitidos ou  enviados fora do prazo, pelos correios, por e-mail ou 
por quaisquer outras formas não especificadas no Edital.
1.6. Não serão considerados laudos ilegíveis e/ou com rasuras, incompletos ou provenientes de arquivo 
corrompido.
1.7. O atendimento às condições especiais pleiteadas ficará sujeito à análise da razoabilidade do solicitado.
1.8. As decisões sobre o requerimento de condição especial para prestação da Prova, serão publicadas no 
Diário Oficial de Bauru em 21 (vinte e um) de agosto de 2021.
1.9. Contra a decisão que indeferir a solicitação de condição especial para prestação da prova caberá 
recurso, devidamente justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como 
termo inicial o 1° (primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível 
no site: www.bauru.sp.gov.br

CAPÍTULO VI – DA CANDIDATA LACTANTE:
1. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova em sala reservada, além 
de informar na inscrição, deverá enviar documentos comprobatórios SOMENTE na extensão PDF 
colorido e que não ultrapasse 4 MB (quatro megabytes) pelo sistema de documentos, disponível no link 
https://www2.bauru.sp.gov.br/documentos/cadastrar.aspx?a=163 no período de 27 (vinte e sete) de julho 
a 10 (dez) de setembro de 2021.
1.1. Serão aceitos como documentos comprobatórios a Certidão de Nascimento da criança e o documento 
de identificação oficial com foto do acompanhante adulto.
1.2. Para sua segurança, a candidata deverá acompanhar diariamente o andamento de seu protocolo no 
sistema de documentos, disponível no link https://www2.bauru.sp.gov.br/documentos/buscar.aspx no 
período estabelecido no item 1 deste capítulo.
1.3. Para melhor utilização do sistema de documentos eletrônicos, recomenda-se o uso do navegador 
Chrome ou Firefox.

1.4. Não serão considerados documentos  enviados fora do prazo ou pelos correios, por e-mail ou por 
quaisquer outras formas não especificadas no Edital.
1.5. Não serão considerados laudos ilegíveis e/ou com rasuras, incompletos ou provenientes de arquivo 
corrompido.
2. Caso a candidata não tenha informado a condição de lactante na inscrição, esta deve observar o 
estabelecido no item 1.
3. O acompanhante adulto ficará em sala reservada e será o responsável pela guarda da criança. Este estará 
submetido a todas as normas constantes no Edital regulamentador do certame, inclusive no tocante ao uso 
de equipamentos eletrônicos e celulares.
3.1. O acompanhante deverá fazer uso de máscara facial e de álcool em gel (70%) devido aos protocolos 
específicos em razão da pandemia COVID-19.
4. A candidata que não levar 01 (um) acompanhante adulto não poderá permanecer com a criança no local 
de realização da prova.
5. No momento da amamentação, a candidata será acompanhada por um fiscal sem a presença do 
responsável pela criança e sem o material da prova.
6. A Prefeitura Municipal de Bauru não disponibilizará, em hipótese alguma, acompanhante para guarda 
da criança.
7. Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata.

CAPÍTULO VII – DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA:
1. As pessoas com deficiência que pretendem fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas no inciso 
VIII do artigo 37 da Constituição Federal, na Lei Federal nº 7.853/89, no Decreto Federal nº 3.298/99, na 
Lei Complementar Estadual nº 683/92 e alterações posteriores, no Decreto Estadual nº 60.449/14, na Lei 
Municipal nº 6.871/16 e na Lei Municipal nº 6.939/17, é assegurado o direito de inscrever-se para o cargo 
em Concurso Público, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência.
2. Em cumprimento a legislação Federal, Estadual e Municipal, ser-lhes-á reservado o percentual de 5% 
(cinco por cento) das vagas a serem preenchidas.
3. As frações decorrentes do cálculo do percentual de que trata o caput desse artigo só serão arredondadas 
para o número inteiro subsequente quando maiores ou iguais a 05 (cinco).
4. O candidato com deficiência, antes de inscrever-se no presente concurso deverá verificar se as atribuições 
do cargo são compatíveis com a sua deficiência.
5. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no artigo 
4º do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, na Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça, e na 
Lei Brasileira de Inclusão (LBI)  nº 13.146/15 – Estatuto da Pessoa com Deficiência.
6. As pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no artigo 40 do Decreto 
Federal nº 3.298/99, participarão do concurso em igualdade de condições com os demais candidatos, no 
que se refere ao conteúdo da prova, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de 
aplicação da prova.
7. O candidato com deficiência poderá requerer no ato da inscrição e na forma disciplinada pelo Capítulo 
III deste Edital, condição especial, para o dia de realização da prova, indicando as suas necessidades, 
conforme previsto no artigo 40, parágrafos 1º e 2º, do Decreto Federal nº 3.298/99 e alterações.
8. O candidato deverá declarar no ato da inscrição tal condição, especificando-a no Formulário 
de Inscrição preenchido via internet nos termos indicados no Capítulo III e enviar os documentos 
especificados no item 8.1, SOMENTE na extensão PDF colorido e que não ultrapasse 4 MB (quatro 
megabytes) pelo sistema de documentos, disponível no link https://www2.bauru.sp.gov.br/documentos/
cadastrar.aspx?a=162, no período de 27 (vinte e sete) de julho a 10 (dez) de agosto de 2021.
8.1. Para Efetivar sua Inscrição nos termos indicados no Capítulo III, o candidato com deficiência deverá 
enviar Laudo Médico SOMENTE na extensão PDF colorido e que não ultrapasse 4 MB (quatro 
megabytes) expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses antes do término do período designado 
para as inscrições, atestando a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código 
correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, a provável causa da deficiência que lhe 
acomete, se há sequelas que assegurem a adaptação de sua prova, informando ainda, o nome do candidato, 
carteira de identidade (RG), número do CPF, conforme modelo do Anexo III.
a) O Laudo Médico para os fins acima indicados deverá constar expressamente que a deficiência se 
enquadra na previsão do artigo 4º e seus incisos do Decreto Federal nº 3.298/99 e alterações posteriores.
8.2. Para melhor utilização do sistema de documentos eletrônicos, recomenda-se o uso do navegador 
Chrome ou Firefox.
8.3. Para sua segurança, o candidato deverá acompanhar diariamente o andamento de seu protocolo no 
sistema de documentos, disponível no link https://www2.bauru.sp.gov.br/documentos/buscar.aspx  no 
período estabelecido no item 8 deste capítulo.
8.4. Não serão considerados os laudos emitidos ou enviados fora do prazo, pelos correios, por e-mail ou por 
quaisquer outras formas não especificadas no Edital.
8.5. Não serão considerados para fins de reserva de vaga laudos ilegíveis e/ou com rasuras, incompletos ou 
provenientes de arquivo corrompido.
9. Além do já determinado, o candidato com deficiência deverá declarar, quando da inscrição, se deseja 
concorrer às vagas reservadas aos candidatos com deficiência, no campo destinado para tal finalidade.
10. O candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme as instruções constantes neste 
Capítulo, não poderá impetrar recurso administrativo em favor de sua condição.
11. O candidato com deficiência, se classificado na forma estabelecida por este Edital, além de figurar na 
lista de classificação geral, terá seu nome constante da lista específica de deficientes.
12. O candidato com deficiência aprovado no concurso regulado por este Edital, quando convocado, deverá, 
munido de documento de identidade original, submeter-se à avaliação a ser realizada pelos médicos 
oficiais do Município de Bauru, objetivando verificar se a deficiência declarada se enquadra na previsão do 
artigo 4º, do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, assim como se há compatibilidade ou não da 
deficiência com as atribuições do cargo a ser ocupado, nos termos dos artigos 37 e 43 da referida norma, 
observadas as seguintes disposições:
12.1. A avaliação de que trata este Item terá caráter terminativo.
12.2. Verificada a incompatibilidade entre a deficiência e as atribuições do cargo postulado, o candidato 
será eliminado do certame.
12.3. Será eliminado da lista de deficientes o candidato, cuja deficiência assinalada no Formulário de 
Inscrição não se fizer constatada na forma do artigo 4º e seus incisos do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas 
alterações, devendo o mesmo permanecer apenas na lista de classificação geral.
13. As vagas reservadas que não forem providas por falta de candidatos com deficiência ou por reprovação 
no concurso ou na perícia médica, esgotada a listagem especial, serão preenchidas pelos demais candidatos 
com estrita observância à ordem classificatória.
14. A não observância, pelo candidato, de qualquer das disposições deste Capítulo, implicará a perda do 
direito a ser nomeado para as vagas reservadas aos candidatos com deficiência.
15. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para o Concurso Público regulado por este Edital 
e não será devolvido ao candidato.
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16. Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de 
restrição funcional, licença por motivo de saúde ou aposentadoria por invalidez.
17. As decisões sobre o requerimento de inscrição como deficiente serão publicadas no Diário Oficial de 
Bauru em 21 (vinte e um) de agosto de 2021.
18. Contra a decisão que indeferir a solicitação de inscrição como deficiente caberá recurso, devidamente 
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1° 
(primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br

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

Cargo Fases Nº 
Questões Peso Caráter Duração da 

Prova

Especialista em Saúde 
Médico –

MÉDICO -   
PSIQUIATRA

Prova 
Objetiva

Conhecimentos 
Específicos 30

90 Eliminatório e 
Classificatório 03 horas

Legislação SUS 10
Análise de 

Títulos
Apresentação de 

Títulos - 10 Classificatório -

2. O Concurso Público realizado para preenchimento do cargo de Especialista em Saúde Médico – 
MÉDICO – PSIQUIATRA será composto por Prova Objetiva e Análise de Títulos, nos termos abaixo 
descritos:
2.1. 1ª Fase - Prova Objetiva: de caráter eliminatório e classificatório, valendo 90 (noventa) pontos, 
prevista para realizar-se no dia 12 (doze) de setembro de 2021, será composta por 40 (quarenta) questões 
objetivas de múltipla escolha com 04 (quatro) alternativas cada uma, versando sobre os assuntos 
constantes no Conteúdo Programático do Anexo II, sendo considerada apenas 01 (uma) alternativa 
correta, e sua aplicação terá duração de 03 (três) horas, sendo aprovados os candidatos que obtiverem no 
mínimo 60% (sessenta por cento) de aproveitamento.
2.2. 2ª Fase - Análise de Títulos: de caráter classificatório, valendo 10 (dez) pontos, reger-se-á pelas 
regras a seguir expostas:
a) a Análise de Títulos terá caráter classificatório e, portanto, não elimina do concurso os candidatos que 
não apresentarem Títulos;
b) a entrega dos Títulos é de responsabilidade dos candidatos e os mesmos deverão ser entregues na 
data, local e horário designados para realização da Prova Objetiva, antes do início, em sala indicada pela 
Coordenação do Concurso;
c) no ato da entrega dos Títulos, o candidato preencherá Formulário próprio fornecido pelo Departamento 
de Recursos Humanos da Secretaria Municipal da Administração, no qual identificará a quantidade de 
Títulos apresentados;
d) o Formulário deverá ser assinado pelo candidato e pelo responsável pela recepção dos Títulos;
e) as cópias dos Títulos a serem entregues deverão ser Cópias Reprográficas simples, acompanhadas dos 
originais ou cópias autenticadas em Cartório;
f) todos os Títulos deverão ser comprovados por documentos que contenham as informações necessárias ao 
perfeito enquadramento e consequente valoração;
g) 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;
h) após a entrega dos Títulos, não serão permitidas substituições ou complementações, em qualquer tempo;
i) os Títulos não serão recebidos fora da data, local e horário, estabelecidos no Capítulo I, item 8 deste 
edital;
j) 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 752/2021;
k) serão considerados e pontuados os Títulos, conforme quadro a seguir:

Título Comprovantes Valor 
Unitário

Valor 
Máximo

Doutorado
Diploma, Certificado ou Declaração de conclusão de curso 

de pós-graduação em nível de Doutorado, em qualquer área 
médica, devidamente reconhecido pelo órgão competente.

4,0 pontos 4,0 pontos

Mestrado
Diploma, Certificado ou Declaração de conclusão de curso 
de pós-graduação em nível de Mestrado, em qualquer área 
médica, devidamente reconhecido pelo órgão competente.

3,0 pontos 3,0 pontos

Especialização/Título de 
Especialista/Residência/

Aprimoramento

Diploma, Certificado ou Declaração de conclusão de curso 
de pós-graduação em nível de especialização - lato sensu/

Residência/Aprimoramento, com carga horária mínima de 360 
horas/aula ou Título de Especialista em qualquer área médica 
(exceto o exigido no pré-requisito), devidamente reconhecido 

pelo órgão competente.

1,0 ponto 3,0 pontos

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

CAPÍTULO IX – DA REALIZAÇÃO DA PROVA E ENTREGA DE TÍTULOS:
1. A data, local e horário para realização da 1ª Fase - Prova Objetiva e 2ª Fase – Entrega de Títulos serão 
publicados no Edital de Convocação no Diário Oficial de Bauru em 21 (vinte e um) de agosto de 2021.
2. Só será permitida a participação do candidato na 1ª Fase - Prova Objetiva e 2ª Fase – Entrega de 
Títulos, na respectiva data, local e horário constantes do Edital de Convocação publicado no Diário 
Oficial de Bauru.
3. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações na imprensa 

oficial, não podendo alegar desconhecimento ou justificar sua ausência ou atraso na realização da 1ª 
Fase - Prova Objetiva.
4. O candidato deverá comparecer ao local designado para realização da 1ª Fase - Prova Objetiva, com 
antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para seu início, munido do seguinte 
documento original: Carteira de Identidade (RG) ou Carteira Expedida por Órgão de Classe que 
tenha força de documento de identificação ou Carteira de Trabalho ou qualquer outro documento 
com foto reconhecido por lei. Não serão aceitas cópias, ainda que autenticadas.
4.1. Por medida de segurança, o candidato deverá levar no dia da Prova o Comprovante de Inscrição.
4.2. Será obrigatório o uso de máscara facial e de álcool em gel (70%) devido aos protocolos específicos 
em razão da pandemia COVID-19.
5. Os documentos deverão estar em perfeitas condições e com fotos atuais, de forma a permitirem 
com clareza a identificação do candidato.
6. O não comparecimento na 1ª Fase - Prova Objetiva, qualquer que seja o motivo, caracterizará a 
desistência do candidato e resultará na sua automática eliminação. Não será concedida, em nenhuma 
hipótese, uma segunda chamada de prova.
6.1. Poderá ser aferido a temperatura corporal, sendo excluído o candidato que tiver com temperatura acima 
de 37,8 graus centígrados.
6.2. Não serão considerados os casos de alterações psicológicas, patológicas e/ou fisiológicas temporárias 
de candidatos e não será dispensado tratamento diferenciado em função dessas alterações, não havendo a 
possibilidade de oferecer condição especial e segunda chamada de Prova.
7. Ao adentrar a sala de aplicação, o candidato não poderá ausentar-se da mesma antes do início da prova.
8. O candidato somente poderá ausentar-se da sala em que será aplicada a Prova Objetiva, após o início da 
mesma, para beber água ou ir ao banheiro, acompanhado de um fiscal.
9. Nos casos de necessidade de atendimento de urgência, o candidato poderá ausentar-se da sala e ser 
atendido nas dependências do local onde se realiza a prova sob acompanhamento de um fiscal. Ao final do 
atendimento, poderá retornar à sala, sem prorrogação do prazo para término da prova.
10. A inviolabilidade das provas será comprovada na sala de aplicação, no momento do rompimento do(s) 
lacre(s) e da(s) embalagem(ns) de provas, na presença de até 03 (três) testemunhas e mediante  assinatura 
de Ata de ocorrência/Termo de compromisso.
11. O horário de início da prova está previsto a partir das 09 horas, após os devidos esclarecimentos sobre 
sua aplicação.
12. O candidato somente poderá entregar a Prova Objetiva e o Cartão Resposta, depois de transcorrida 01 
(uma) hora do início da aplicação da mesma.
13. Será eliminado do certame o candidato que, durante a realização da Prova Objetiva, for surpreendido 
portando aparelhos eletrônicos, tais como bipe, walkman, agenda eletrônica, calculadora, notebook, 
netbook, palmtop, receptor, gravador, telefone celular, máquina fotográfica, protetor auricular, MP3, MP4, 
controle de alarme de carro, tablet, Ipad, Ipod, Iphone, etc., bem como relógio de qualquer espécie e óculos 
escuros.
13.1. É reservado à Coordenação do Concurso, caso julgue necessário, o direito de utilizar detector de 
metais, durante a aplicação da(s) prova(s). Caso o candidato seja flagrado pelo detector de metal portando 
qualquer tipo de aparelho eletrônico, será excluído do concurso.
13.2. Durante a realização de qualquer prova deste Concurso Público não será permitida a utilização de 
qualquer tipo de aparelho que realize a gravação de imagem, de som, ou de imagem e som pelo candidato, 
pelos seus familiares ou por quaisquer outros estranhos ao Concurso Público. Caso haja qualquer 
necessidade de realização de uma ou mais modalidades de gravação aqui citada, com vistas à produção 
do conhecimento a ser avaliado pela Comissão Examinadora do Concurso Público, caberá à Prefeitura 
Municipal de Bauru e, somente a ela, a realização, o uso e a guarda de todo e qualquer material produzido.
14. Os candidatos não poderão adentrar a sala de prova utilizando quaisquer acessórios de chapelaria, tais 
como chapéu, boné, gorro, lenços, etc., exceto quando em tratamento de saúde, mediante apresentação de 
laudo médico no dia da realização da Prova Objetiva.
15. Ao ingressar na sala para realização da prova, os candidatos deverão lacrar todos os seus pertences em 
embalagem plástica fornecida pela organização deste Concurso Público, desligando todos os equipamentos 
eletrônicos (celulares, relógio de qualquer espécie) uma vez que, se os mesmos emitirem qualquer tipo de 
sinal sonoro, o candidato será excluído do certame.
16. Caso o candidato seja flagrado com algum pertence sem lacre poderá ser eliminado do certame.
17. A embalagem plástica, contendo os objetos pessoais, deverá permanecer durante todo o concurso 
debaixo da carteira.
17.1. O candidato que não atender tal determinação poderá ser eliminado do certame.
17.2. Sugere-se aos candidatos, antes de lacrar seus pertences que verifiquem se estão portando todos 
os itens necessários à execução da prova (óculos de grau (exceto óculos escuro), caneta esferográfica de 
material transparente, documento de identificação).
17.3. Após o início da Prova Objetiva não será permitido o rompimento do lacre, exceto quando a 
Coordenação do Concurso julgar necessário.
17.4. A embalagem plástica tratada no Item 15 só poderá ser violada após a saída do candidato do local 
estabelecido para realização da prova.

CAPÍTULO X – DO JULGAMENTO DA PROVA, ANÁLISE DE TÍTULOS E DA SUA 
CLASSIFICAÇÃO:
1. A 1ª Fase - Prova Objetiva aplicada aos candidatos ao cargo de Especialista em Saúde Médico – 
MÉDICO – PSIQUIATRA terá caráter eliminatório e classificatório, atribuindo-se 2,25 (dois pontos 
e vinte e cinco centésimos) a cada questão correta. Será considerado aprovado aquele que obtiver, no 
mínimo, 60% (sessenta por cento) de aproveitamento.
2. As questões da Prova Objetiva serão respondidas em um Cartão Resposta personalizado, que 
constará os dados do candidato.
3. Não será computada questão com emenda ou rasura, ainda que legível, nem questão não respondida ou 
que contenha mais de uma resposta, mesmo que uma delas esteja correta.
4. Os candidatos que fizerem algum tipo de rasura ou não preencherem corretamente o Cartão Resposta, 
com caneta esferográfica de tinta azul ou preta fabricada em material transparente de acordo com as 
instruções constantes na Folha de Rosto da Prova Objetiva e com as informações transmitidas pelos fiscais 
de sala, terão sua prova anulada.
5. Os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente no Cartão Resposta serão de inteira 
responsabilidade do candidato, portanto não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado 
às respostas ou à assinatura, pois qualquer marca poderá ser lida pela leitora óptica, prejudicando o 
desempenho do candidato.
6. O Cartão Resposta será o único documento válido para correção e NÃO será substituído em hipótese 
alguma, salvo se detectado erro ocasionado pela Coordenação do Concurso.
7. O candidato é responsável pela conferência de seus dados pessoais registrados no Cartão Resposta, tais 
como nome, número de inscrição e Cadastro de Pessoa Física (CPF).
8. A Prova Objetiva será corrigida por meio de leitura óptica, não sendo prevista a correção manual.
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9. Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do certame o candidato que, durante a 
realização da prova:
9.1.  for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a execução da prova;
9.2. faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas e/ou com 
os demais candidatos;
9.3. recusar-se, por qualquer motivo, a devolver o caderno de prova ou cartão resposta, quando solicitado;
9.4. descumprir as instruções contidas no caderno de prova.
10. A 2ª Fase – Análise de Títulos aplicada aos candidatos ao cargo de Especialista em Saúde Médico – 
MÉDICO – PSIQUIATRA terá caráter Classificatório. A nota final corresponderá à soma do número de 
acertos do candidato na 1ª Fase - Prova Objetiva e a pontuação obtida na 2ª Fase - Análise de Títulos.
11. Os resultados da 1ª Fase - Prova Objetiva e 2ª Fase - Análise de Títulos serão publicados oportunamente 
no Diário Oficial de Bauru.
12. Da divulgação do Resultado constarão apenas os candidatos aprovados para o cargo tratado neste edital.
13. Os candidatos aprovados no presente concurso serão classificados em ordem decrescente de pontuação e 
a posse será feita obedecendo-se rigorosamente à ordem de classificação e as necessidades da Administração 
Pública, de acordo com sua conveniência e oportunidade.
14. Em caso de empate na nota final do concurso, terá preferência o candidato que, na seguinte ordem:
a) tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, até o último dia de inscrição neste concurso, conforme 
prescrito pelo artigo 27, parágrafo único, da Lei nº 10.741/03 (Estatuto do Idoso);
b) comprovar ter realizado 90 (noventa) horas de serviços voluntários nos 12 (doze) meses imediatamente 
antecedentes a data do último dia de inscrição (Art. 1º e 2º da Lei Municipal nº 7.083/18):
b1) O candidato deverá informar a realização do serviço voluntário no ato de sua inscrição e, para fins 
de validação, enviar o comprovante do curso de capacitação  de no mínimo 03 (três) horas de duração, 
cujo conteúdo deverá abordar temas sobre conduta ética, diretos, deveres e proibições; e a declaração do 
trabalho voluntário em até 30 (trinta) dias corridos a contar do último dia de inscrição;
b2) Tais documentos deverão ser enviados SOMENTE na extensão PDF colorido e que não ultrapasse 
4 MB (quatro megabytes)  pelo sistema de documentos disponível no link https://www2.bauru.sp.gov.
br/documentos/cadastrar.aspx?a=164 Para melhor utilização do sistema de documentos eletrônicos, 
recomenda-se o uso do navegador Chrome ou Firefox;
b3) Caso o candidato não comprove documentalmente ter exercido o voluntariado, conforme previsto no 
item b1) deste capítulo, desde que tenha declarado essa condição (no ato da inscrição), não terá direito a 
este critério de desempate neste Concurso Público;
b4) Para sua segurança, o candidato deverá acompanhar diariamente o andamento de seu protocolo no 
sistema de documentos, disponível no link https://www2.bauru.sp.gov.br/documentos/buscar.aspx  no 
período estabelecido no item b1)  deste capítulo.
b5) Não serão considerados documentos  enviados fora do prazo, pelos correios, por e-mail ou por quaisquer 
outras formas não especificadas no Edital.
b6) Não serão considerados documentos ilegíveis e/ou com rasuras, incompletos ou provenientes de 
arquivo corrompido.
b7) As decisões sobre deferimento/indeferimento de realização de serviço voluntário serão publicadas no 
Diário Oficial de Bauru em 14 (quatorze) de setembro de 2021.
c) obtiver maior número de acertos nas questões de Conhecimentos Específicos da Prova Objetiva;
d) obtiver maior número de acertos nas questões de Legislação SUS da Prova Objetiva;
e) obtiver maior pontuação na Análise de Títulos;
f) tiver maior idade entre os candidatos.

CAPÍTULO XI – DOS RECURSOS:
1. Sob pena de não conhecimento, os recursos referentes a qualquer ato público do concurso regulado por 
este edital deverão ser endereçados à Comissão Examinadora e interpostos no prazo de até 05 (cinco) dias 
úteis após a ocorrência do evento que lhes der causa, tendo como termo inicial o 1º (primeiro) dia útil 
subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru e no site www.bauru.sp.gov.br
1.1. O Candidato Recorrente deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito, restando explícito o seu 
requerimento (exemplos: anulação, alteração de gabarito, etc.).
2. Admitir-se-á um único recurso por candidato para cada ato público deste concurso, devidamente 
fundamentado, sendo desconsiderados recursos de igual teor e pedidos genéricos.
3. Os recursos deverão ser realizados no sistema de documentos eletrônicos, disponível no endereço https://
www2.bauru.sp.gov.br/documentos/cadastrar.aspx?a=165, podendo ser utilizado o modelo disponível no 
Anexo V.
3.1. Para sua segurança, o candidato deverá acompanhar diariamente o andamento de seu protocolo no 
sistema de documentos, disponível no link https://www2.bauru.sp.gov.br/documentos/buscar.aspx  no 
período estabelecido no item 1 deste capítulo. Para melhor utilização do sistema de documentos 
eletrônicos, recomenda-se o uso do navegador Chrome ou Firefox.
4. Somente serão apreciados recursos interpostos dentro do prazo indicado no Item 1 deste Capítulo.
5. São requisitos necessários à admissibilidade dos Recursos Administrativos interpostos em face do 
Concurso Público regulado pelo presente edital:
a) indicação da numeração do Edital regulamentador do Concurso Público do qual o Candidato Recorrente 
participou e deseja esclarecimentos;
b) qualificação do Candidato Recorrente (nome completo, RG, CPF, endereço residencial e telefone (s) 
para contato);
c) indicação de seu número de inscrição.
6. As decisões dos recursos serão publicadas no Diário Oficial de Bauru.
7. O gabarito publicado poderá ser alterado em função dos recursos interpostos e a prova será corrigida de 
acordo com o gabarito final divulgado após decisão de tais recursos.
8. Os pontos relativos às questões eventualmente anuladas serão atribuídos a todos os candidatos constantes 
na lista de presença assinada na data em que for aplicada a prova.
9. Em caso de republicação de gabarito, caberá Recurso Administrativo apenas das questões eventualmente 
alteradas, observando-se o prazo preconizado pelo Item 1 deste Capítulo.
10. Não caberá interposição de Recurso requerendo a reconsideração de Recurso Indeferido interposto 
anteriormente.
11. Serão preliminarmente indeferidos os recursos:
a) cujo teor desrespeite a Comissão Examinadora;
b) que esteja em desacordo com as especificações contidas neste Capítulo;
c) sem fundamentação ou com fundamentação inconsistente ou incoerente;
d) que não esteja explícito o requerimento do Candidato Recorrente.
12. Os recursos interpostos que não preencherem os requisitos necessários à sua admissibilidade nos termos 
preconizados neste Capítulo serão recebidos como Direito de Petição, conforme prescrito pela Constituição 
Federal de 1988.
13. A Comissão Examinadora e a Prefeitura Municipal de Bauru constituem última instância para os 
recursos, sendo soberanas em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.

14. Após a publicação do gabarito, a prova será disponibilizada no site da Prefeitura Municipal de Bauru 
www.bauru.sp.gov.br.
15. Após efetuadas as correções, o Cartão Resposta do candidato será disponibilizado no site da Prefeitura 
Municipal de Bauru www.bauru.sp.gov.br na área de CONCURSO/PORTAL DO CANDIDATO, 
podendo este ser visualizado até a publicação da Homologação do Concurso Público tratado neste edital, 
nos termos prescritos no Capítulo XII.

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

CAPÍTULO XIII – DO PROVIMENTO DO CARGO:
1. O provimento do cargo obedecerá à ordem de classificação.
2. A nomeação será feita no Diário Oficial de Bauru, que estabelecerá data, local e horário para apresentação 
do candidato aprovado.
3. Perderá os direitos decorrentes do concurso o candidato que:
a) não comparecer no prazo disciplinado por lei para a posse (Lei Municipal nº 7.109/18);
b) não aceitar as condições estabelecidas para exercício do cargo, pela Prefeitura Municipal de Bauru;
c) recusar a nomeação (será excluído da lista de candidatos aprovados, sendo o fato formalizado em Termo 
de Desistência);
c.1) o candidato poderá solicitar sua desistência através do envio de um e-mail para rh@bauru.sp.gov.br
d) não comprovar a escolaridade/pré-requisitos estabelecidos no presente Edital;
e) for considerado inapto pela Perícia Médica para as atribuições do cargo para o qual concorreu.
4. O candidato terá para posse prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados da data da publicação do ato de 
nomeação no órgão oficial. Este prazo pode ser prorrogado por no máximo 30 (trinta) dias corridos, desde 
que requerido pelo interessado durante seu prazo de vigência e que haja conveniência da Administração, 
nos termos prescritos pela Lei Municipal nº 7.109/18.
5. A posse do candidato nomeado ficará condicionada:
a) a comprovação da idade mínima de 18 (dezoito) anos, mediante apresentação Carteira de Identidade 
(RG), com nome atualizado e emitida há menos de 10 (dez) anos;
b) se estrangeiro, a comprovação de sua naturalização no país;
c) a comprovação de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF), 
acompanhado de comprovante de sua Situação Cadastral;
d) se casado ou em união estável, a apresentação de documentos comprobatórios;
e) a apresentação de Comprovante de Residência emitido nos últimos 90 (noventa) dias. Caso o candidato 
não possua comprovante de residência em seu nome, deverá apresentar declaração do responsável pelo 
imóvel onde reside, com firma reconhecida;
f) a apresentação da certidão de nascimento ou Carteira de Identidade (RG) dos filhos até 21 (vinte e um) 
anos; e ou, se deficientes, de qualquer idade;
g) a apresentação do Cadastro de Pessoa Física (CPF) de filhos até 21 (vinte e um) anos, se estudante até 24 
(vinte e quatro) anos e se deficiente, de qualquer idade;
h) a apresentação da carteira de vacinação dos filhos menores de 14 (catorze) anos;
i) a apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, com nome atualizado;
j) a apresentação de extrato que comprove a inscrição no Programa de Integração Social (PIS) e/ou no 
Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP);
k) a prova de quitação com as obrigações eleitorais, mediante apresentação da Certidão de Quitação 
Eleitoral;
l) quando do sexo masculino, a prova de quitação com as obrigações militares, mediante apresentação do 
Certificado de Reservista ou Carta Patente;
m) a apresentação dos documentos que comprovem a escolaridade/pré-requisitos exigidos para investidura 
no cargo, bem como de outros documentos julgados necessários (conforme indicado no Capítulo XIV, 
Item f deste edital);
n) a comprovação de registro no Conselho Regional da categoria, quando existente, acompanhada do 
comprovante de regularidade de pagamento da respectiva anuidade;
o) *Atestado de Antecedentes Criminais do(s) Estado(s) em que tenha residido, com o nome atualizado;
p) *Certidão de Distribuição de Ações Criminais do(s) Estado(s) em que tenha residido, com o nome 
atualizado;
q) *Certidões de Execuções Criminais do(s) Estado(s) em que tenha residido, com o nome atualizado (SAJ 
PG5 e SIVEC);
r) *Certidão de Antecedentes Criminais da Polícia Federal, com o nome atualizado;
s) *Certidão de Distribuição da Justiça Federal do(s) Estado(s) em que tenha residido, com o nome 
atualizado;
t) à avaliação psicológica, para avaliação de sua saúde mental;
u) à perícia médica, para avaliação de sua saúde física e mental, de caráter eliminatório;
v) a apresentação de Termo de Responsabilidade, declarando não ter sido demitido(a) ou exonerado(a) do 
serviço público municipal, estadual ou federal, com firma reconhecida no ato da posse.
*Conforme a Lei Municipal nº 6.871/16, a sindicância de vida pregressa considerará apenas elementos e 
critérios de natureza objetiva, cabendo à inabilitação do concurso de candidato com condenação criminal 
transitada em julgado, desde que não tenha ocorrido prescrição.
6. Para posse é vedada:
a) a acumulação de aposentadoria e cargo de um mesmo regime próprio de previdência ou regimes próprios 
distintos, salvo aqueles com previsão legal expressa no art.40, inciso 6º da Constituição Federal vigente.
b) a acumulação remunerada de cargos públicos exceto aquelas previstas no art. 37, inciso XVI, alíneas a, 
b e c da Constituição Federal vigente e Súmula 246.
c) qualquer acumulação remunerada de cargos havendo incompatibilidade de horário.
7. De acordo com a Lei Municipal nº 6.525/14, o candidato que tiver o interesse em ser tratado pelo nome 
social, deve requerer no ato da posse.
8. Para posse somente serão aceitos documentos originais ou fotocópias autenticadas.

CAPÍTULO XIV – DOS REQUISITOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO:
1. Das Condições Necessárias para Investidura no Cargo: Ao inscrever-se, o candidato deverá estar 
ciente de que sua posse ficará condicionada ao preenchimento das condições essenciais ao cargo abaixo 
descritas:
a) ser brasileiro nato ou naturalizado, nos termos do artigo 12 da Constituição Federal de 1.988, da Lei 
Federal nº 13.445, de 24 de maio de 2.017 (Lei de Migração);
b) ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos na data da posse;
c) estar em dia com as obrigações eleitorais;
d) estar em dia com os deveres do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino;
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e) não registrar antecedentes criminais, encontrando-se em pleno exercício de seus direitos civis e políticos;
f) possuir os requisitos necessários para exercer o cargo pleiteado, bem como os documentos comprobatórios 
da escolaridade/pré-requisitos constantes do Capítulo II (Diploma, Certificado ou Declaração de Conclusão 
da Graduação em Medicina, devidamente registrado pelo órgão competente – MEC e Residência Médica 
em Psiquiatria concedido pela Comissão Nacional de Residência Médica ou Título de Especialista em 
Psiquiatria reconhecido pelo órgão competente, bem como Registro no Conselho Regional de Medicina – 
CRM/SP, estando em dia com sua anuidade comprovando estar regular para o exercício da profissão) e os 
documentos necessários à investidura do cargo indicados no Capítulo XIII, Item 5 deste Edital;
g) gozar de boa saúde física e mental para o exercício das atribuições do cargo, devendo estas serem 
apuradas por perícia médica realizada por médico oficial;
h) residir no Município de Bauru/SP ou em localidade próxima, nos termos das Leis Municipais nº 3.781/94 
(artigo 14, inciso XII) e nº 5.805/09;
i) não ter sido demitido ou exonerado do serviço público federal, estadual ou municipal, em consequência 
de processo administrativo ou a bem do serviço público, bem como não ter sido demitido por justa causa de 
emprego público de autarquia, fundação, empresa pública, ou sociedade de economia mista, instituída por 
órgãos da administração federal, estadual ou municipal;
j) conhecer e estar de acordo com as Instruções do Concurso.
2. O ato de nomeação será tornado sem efeito quando o candidato:
a) não tomar posse dentro do prazo legal;
b) deixar de comprovar qualquer um dos requisitos especificados anteriormente;
c) tiver sido demitido a bem do serviço público ou por justa causa, em quaisquer das esferas da Administração 
Pública;
d) apresentar declarações falsas.
3. A comprovação do preenchimento das condições necessárias à investidura no cargo será feita através da 
apresentação/entrega de seus documentos comprobatórios.
4. Conforme Recomendação Administrativa do Ministério Público do Estado de São Paulo protocolada sob 
o número 76.825/18 de 20/11/2018, os servidores públicos não deverão desempenhar atividades privadas 
relacionadas de qualquer forma, mesmo que indiretamente, com a própria função pública no horário de 
trabalho.
5. O candidato nomeado que, na data da posse, não reunir todos os requisitos enumerados no Item 1 deste 
Capítulo perderá o direito à vaga, sem ter direito à restituição da Taxa de Inscrição ou de qualquer despesa 
decorrente de sua nomeação.

CAPÍTULO XV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
1. A inexatidão das afirmativas, irregularidades de documentos ou outras ocorrências constatadas no 
decorrer do processo, ainda que verificadas posteriormente a aplicação das provas, acarretarão a perda dos 
direitos decorrentes do Concurso Público.
2. A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes 
de:
a) endereço não atualizado;
b) endereço de difícil acesso;
c) correspondência devolvida pela ECT por razões diversas de fornecimento e/ou endereço errado do 
candidato;
d) correspondência recebida por terceiros.
3. Toda a menção a horário neste Edital e em outros atos dele decorrentes terá como referência o horário 
oficial de Brasília – DF.
4. Motivarão a eliminação do candidato do Concurso Público, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, a 
burla ou a tentativa de burla a quaisquer das normas definidas neste Edital ou a outras relativas ao Concurso 
Público, aos comunicados, às instruções ao candidato ou às instruções constantes da prova.
5. O prazo de validade do presente Concurso Público será de 02 (dois) anos, a contar da data de sua 
Homologação, podendo ser prorrogado por igual período, de acordo com a necessidade da Administração 
Pública.
6. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar as publicações de todos os atos, editais 
e comunicados referentes a este concurso, devendo ainda manter atualizado seu endereço para 
correspondência e demais dados, no cadastro efetuado pelo mesmo, na área de CONCURSOS/PORTAL 
DO CANDIDATO do site: www.bauru.sp.gov.br, inclusive após divulgação do resultado final.
7. Os atos relativos ao Concurso Público serão publicados no Diário Oficial de Bauru que estará disponível 
na internet no endereço www.bauru.sp.gov.br e também estão disponíveis na área de CONCURSOS/
PORTALDOCANDIDATO, não se aceitando justificativas para o desconhecimento dos prazos neles 
assinalados.
8. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria nº 752/2021.

ANEXO I
DESCRIÇÃO DO CARGO

ESPECIALISTA EM SAÚDE MÉDICO – MÉDICO – PSIQUIATRA
Prestar atendimentos de urgência e emergência a todos os pacientes, sem restrição de idade, em todos 
os serviços de saúde. Orientar por telefone o acompanhante e/ou o próprio paciente dos procedimentos 
emergenciais que podem ser realizados até receber o socorro. Designar e solicitar o mais rápido possível 
o veículo móvel e equipe de saúde necessária para se realizar o atendimento ou transporte adequado do 
paciente. Atender e manter a comunicação com a equipe enviada para locais de acidente diante de eventuais 
necessidades. Ir junto à ambulância para o local designado e prestar atendimento médico emergencial no 
local (primário). Zelar pelo transporte correto do paciente até o local de atendimento. Realizar exames 
clínicos e solicitar exames especializados. Interpretar dados dos exames. Estabelecer a hipótese diagnóstica 
e conduta nos atendimentos realizados. Realizar procedimentos médicos (clínicos e/ou cirúrgicos) de 
urgência, compatíveis com as necessidades do paciente. Prescrever e aplicar medicamentos. Fazer 
acompanhamento do quadro do paciente. Solicitar transferências, internações e cirurgias. Indicar médico 
especialista para acompanhar o caso, etc. Prestar atendimento médico em Unidades Ambulatoriais Básicas 
ou Especializadas, mediante agendamento ou por demanda espontânea, em caso de Pronto Atendimento. 
Realizar anamnese (levantar queixa, histórico médico e familiar, etc). Realizar exame clínico. Coletar 
materiais e secreções. Solicitar exames, quando julgar necessário. Interpretar exames. Estabelecer a 
hipótese diagnóstica e conduta nos atendimentos realizados. Orientar e prescrever o uso de medicação. 
Realizar procedimentos clínicos e/ou cirúrgicos. Fazer o acompanhamento do quadro do paciente. 
Acompanhar o processo de tratamento, realizando alterações nos procedimentos ou medicações. Marcar 
retorno, encaminhar para exames, especialistas, internações ou dar alta. Zelar pelo uso correto dos materiais 
utilizados. Evitar contaminação com materiais perfurocortantes. Zelar pelo uso adequado dos equipamentos 
médicos utilizados. Solicitar materiais, quando necessário. Atentar-se para o processo de higienização dos 
materiais utilizados. Orientar pacientes, familiares, profissionais e eventuais Órgãos. Orientar pacientes 
e familiares sobre as condições de saúde e informar sobre os procedimentos realizados. Orientar os 

familiares, profissionais e pacientes sobre os medicamentos prescritos, seus efeitos, posologia, reações 
adversas, etc. Indicar possibilidades de tratamento, aconselhando o mais adequado para o caso. Realizar 
encaminhamentos para exames, para outros profissionais de outras áreas e da área médica. Notificar a 
vigilância sanitária diante de casos de doenças infectocontagiosas, contaminação por alimentos ou demais 
produtos que possam se alastrar para população local ou municipal. Realizar perícias e procedimentos 
administrativos relativos à área Médica. Elaborar prontuários e laudos médicos. Emitir receitas. Elaborar 
protocolos de condutas médicas. Elaborar relatórios. Emitir pareceres e declarações. Fornecer atestados 
quando o paciente estiver impossibilitado de trabalhar. Realizar perícias. Implementar ações para promoção 
da saúde. Prescrever medidas higiênicas. Avaliar e adequar o calendário vacinal dos pacientes. Promover 
campanhas de saúde. Realizar atividades de educação em saúde para a população em geral e comunidades 
fechadas. Realizar visitas de apoio técnico às unidades de saúde. Estudar novos procedimentos médicos. 
Realizar pesquisas. Participar de comitês ou comissões que se relacionam com a área médica. Realizar 
ou supervisionar, analisar e interpretar exames de imagem. Supervisionar a realização de exames de 
imagens, observando a técnica de execução para assegurar sua nitidez e durabilidade. Analisar imagens, 
utilizando tecnologia adequada para elaborar o relatório elucidativo, fornecendo o laudo das imagens 
analisadas.Elaborar rotinas para preparo de pacientes, observando a natureza do exame a ser realizado a 
fim de prevenir complicações e intercorrências. Desenvolver ações na área de Saúde Coletiva (Vigilância 
Epidemiológica, Sanitária e Ambiental). Colaborar tecnicamente, conforme legislação vigente, nas ações 
de vigilância epidemiológica e de imunização desenvolvidas pelo município, definido normas internas, 
sempre com embasamento em Normas Legais e Técnicas emanadas do Ministério da Saúde, da Secretaria 
Estadual de Saúde e de outros órgãos afins. Orientar os serviços de saúde públicos e privados de Bauru, 
incluindo-se as Unidades municipais de saúde, quanto ao desenvolvimento adequado das ações de vigilância 
epidemiológica e de imunização. Colaborar tecnicamente com a equipe de vigilância epidemiológica 
na tomada imediata de medidas para contenção de epidemias e/ou de investigação epidemiológica, em 
todos os casos que se fizer necessário, envolvendo doenças e/ou agravos inusitados à saúde, que possam 
potencialmente representar riscos à saúde da coletividade. Avaliar dados epidemiológicos e elaborar 
boletins periódicos. Analisar e investigar todos os óbitos ocorridos e/ou registrados no Município de 
Bauru, a partir das Declarações de Óbitos e outros documentos pertinentes, obtidos junto aos Cartórios, 
Instituto Médico Legal, Delegacias de Polícia, Hospitais e demais serviços de saúde, etc. Executar, 
investigar, conferir e analisar dados referentes aos Sistemas de Informação: SIM (Sistema de Mortalidade), 
SINAN (Sistema de Notificação de Doenças e Agravos), SINASC (Sistema de Nascidos Vivos). Realizar 
visitas hospitalares, em serviços de saúde, em presídios, em domicílio e em outras instituições, sempre 
que se fizer necessário, para o pleno desenvolvimento das ações citadas; Compor a equipe de vigilância 
epidemiológica para inspeção em serviços de saúde, sempre que se fizer necessário, em especial aqueles 
que desenvolvem atividades de imunização, exercendo atividade como Autoridade Sanitária. Compor 
equipe técnica e de fiscalização na área de vigilância sanitária e ambiental, atuando conforme legislação 
vigente. Compor equipes de fiscalização em serviços de saúde de quaisquer complexidades, conforme o 
nível de delegação de competência ao município e leis do Sistema Único de Saúde - SUS; Buscar assessoria 
técnica junto à Secretaria Estadual de Saúde, Ministério da Saúde e outros órgãos afins, sempre que se fizer 
necessário. Assessorar tecnicamente todos os profissionais da Secretaria Municipal de Saúde e dos serviços 
de saúde, públicos e privados de Bauru, no desenvolvimento das ações de vigilância epidemiológica e 
de imunização, bem como para tomada de medidas pertinentes. Executar atividades especializadas 
relacionadas à morte natural e à perícia para fins Jurídico-Legais (mortes não-naturais, crimes, acidentes 
e lesões corporais). Executar necropsias. Executar exames clínicos, de laboratório, radiológico e outros. 
Estabelecer diagnóstico visando à elucidação da causa morte e a doença básica. Orientar familiares, no 
caso de morte por doença infectocontagiosa, para que tomem as medidas preventivas cabíveis. Orientar os 
pais de recém-nascidos acometidos por transtornos genéticos a procurarem um aconselhamento genético 
eficiente. Fornecer informações para possibilitar o estabelecimento de dados epidemiológicos essenciais a 
fim de se adotar políticas de saúde pública concernente à realidade. Identificar eventuais casos de morte 
não natural, considerados inicialmente morte natural e encaminhar para o Instituto Médico Legal para 
exame pericial obrigatório. Implementar atividades de ensino-aprendizagem visando o fortalecimento e 
a integração ensino-serviço-comunidade como cenário de práticas para a formação no âmbito do SUS. 
Eventualmente auxilia em outras atividades afins.

ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
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intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8142.htm
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5. BRASIL. Decreto nº. 7.508, de 28 de junho de 2011. Regulamenta a Lei nº. 8.080, de 19 de setembro 
de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a 
assistência à saúde e a articulação Inter federativa, e dá outras providências.
Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/decreto/D7508.htm
6. BRASIL. Lei nº 12.871, de 22 de outubro de 2013. Institui o Programa Mais Médicos, altera as Leis nº 
8.745, de 9 de dezembro de 1993, e nº 6.932, de 7 de julho de 1981, e dá outras providências.
Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/Lei/L12871.htm
7. BRASIL. Portaria n. 4.279, de 30 de dezembro de 2010. Estabelece diretriz para organização da rede de 
atenção à saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), 2010. Disponível em: http://bvsms.saude.
gov.br/bvs/saudelegis/gm/2010/prt4279_30_12_2010.html
8-brasil-PORTARIA Nº 3.588, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2017 dispõe  sobre a Rede de Atenção 
Psicossocial, e dá outras providência Disponível em https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/
prt3588_22_12_2017.html

II - Gestão do SUS, Atenção à Saúde e Saúde Suplementar
1. BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 2488/GM, de 21 de outubro de 2011. Aprova a Política 
Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção 
Básica para a Estratégia Saúde da Família (ESF) e o Programa Agentes Comunitários de Saúde (PACS). 
Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt2488_21_10_2011.html
2. BRASIL. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Saúde Suplementar – Brasília: CONASS, 2011. 
148 p.- (Coleção Para Entender a Gestão do SUS 2011, 12).
Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/para_entender_gestao_sus_v.12.pdf
3. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Implantação das Redes de Atenção 
à Saúde e outras estratégias da SAS / Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. – Brasília: 
Ministério da Saúde, 2014. 160 p.: il.
Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/implantacao_redes_atencao_saude_sas.pdf

III - Gestão do SUS e do Cuidado
1. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Núcleo Técnico da Política Nacional 
de Humanização. HumanizaSUS: Documento base para gestores e trabalhadores do SUS. 4. ed. Brasília: 
Ministério da Saúde, 2010. 72 p. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/humanizasus_
documento_gestores_trabalhadores_sus.pdf
2. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. 
Política Nacional de Promoção da Saúde: PNPS: revisão da Portaria MS/GM nº 687, de 30 de março de 
2006. Brasília: Ministério da Saúde, 2014. 36 p. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/
pnps_revisao_portaria_687.pdf
3. BRASIL. Ministério da Saúde. Clínica ampliada e compartilhada – Brasília: Ministério da Saúde, 2009. 
64 p. – (Série B. Textos Básicos de Saúde).
Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/clinica_ampliada_compartilhada.pdf
4. BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria de Consolidação Nº 1, de 28 de setembro de 2017. Consolidação 
das normas sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde, a organização e o funcionamento do Sistema 
Único de Saúde.
Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prc0001_03_10_2017.html
5. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. 
Saúde mental / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica, 
Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. – Brasília : Ministério da Saúde, 2013
Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cadernos_atencao_basica_34_saude_mental.
pdf

ANEXO III
RELATÓRIO MÉDICO SOBRE PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS

Atesto que o(a) Sr(a)(ta) ______________________________________________, portador(a) do 
número de RG _____________________ e do CPF ________________________, inscrito sob o número 
_________________no concurso público para o cargo de ________________________________é pessoa 
com deficiência, segundo o conceito e critérios expressos no artigo 4º, do Decreto nº. 3298, de 20.12.1999, 
com redação dada pelo artigo 70, do Decreto nº. 5296, de 02.12.2004, da espécie (física, auditiva, visual, 
mental ou múltipla) ____________________.
Descrição da Deficiência:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Código CID-10:______________.
- Deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando 
o comprometimento da função física (exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades 
para o desempenho de funções), apresentando-se sob a forma de:
1.  paraplegia
2.  paraparesia
3.  monoplegia
4.  monoparesia
5.  tetraplegia
6.  tetraparesia
7.  triplegia
8.  triparesia
9.  hemiplegia
10 hemiparesia
11 ostomia
12 amputação ou ausência de membro
13  paralisia cerebral
14  nanismo
15 membros com deformidade congênita ou adquirida

- Deficiência Auditiva (anexar exame audiométrico): perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um 
decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz;
- Deficiência Visual (anexar exame oftalmológico):
1. cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica.
2. a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica.
3. os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 
60° .
4. ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores.
5. visão monocular (Súmula n. 377, do STJ)
- Deficiência Mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação 
antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como:
1. comunicação
2. cuidado pessoal
3. habilidades sociais
4. utilização dos recursos da comunidade
5. saúde e segurança
6. habilidades acadêmicas
7. lazer
8. trabalho
- Deficiência Múltipla: associação de duas ou mais deficiências;
- Reabilitação pela Previdência Social (anexar declaração do INSS).

Local e Data: __________________________
Nome completo do médico/CRM:___________
Endereço para contato:_________________
Telefone para contato:_________________
Assinatura e carimbo do médico:__________

ANEXO IV
MODELO DE REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES 

ESPECIAIS

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

Bauru/SP, _____ de __________ de 2021.
__________ (Assinatura do Candidato)__________

(Nome Completo do Candidato)

ANEXO V
MODELO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

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

Bauru/SP, _____ de __________ de 2021.
__________ (Assinatura do Candidato)__________

(Nome Completo do Candidato)
(Telefones para Contato)

ANEXO VI
CRONOGRAMA

Datas Eventos
01/07/2021 1ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
13/07/2021 2ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
24/07/2021 3ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
27/07/2021 Abertura das Inscrições
10/08/2021 Encerramento das Inscrições

27 e 28/07/2021 Período para requerimento da Isenção da Taxa de Inscrição

31/07/2021 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento de Isenção de Taxa de 
Inscrição

27/07/2021 a 
10/08/2021

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

27/07/2021 a 
10/09/2021 Período para Solicitar Condição Especial para Lactante

21/08/2021 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento para Condição 
Especial e Vaga de Deficiente

21/08/2021 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva e Entrega de Títulos
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31/08/2021 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva e Entrega de Títulos
09/09/2021 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva e Entrega de Títulos
12/09/2021 Previsão da Realização Prova Objetiva de Entrega de Títulos
14/09/2021 Previsão de Divulgação do Gabarito
14/09/2021 Publicação deferimento/indeferimento de Realização de Serviço Voluntário
05/10/2021 Previsão de Classificação Final
16/10/2021 Previsão de Homologação

Bauru/SP, 01 de julho de 2021.
EVERSON DEMARCHI

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA

Devido ao grande número de interessados a EGP abre inscrições da turma II do workshop.

As inscrições podem ser realizadas até às 17h do dia 03 de Agosto de 2021 no site da escola https://sites.
bauru.sp.gov.br/escoladegoverno/.

Saiba mais sobre o workshop:

WORKSHOP “MENTE CLARA COMO A ÁGUA - ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO DO 
SEU DIA - TURMA II”

Ementa: A “Era da Informação” tem transformado profundamente a sociedade, o acesso à essas informações 
têm aumentado de forma exponencial, fazendo com que a população seja bombardeada de todos os lados 
por todo tipo de conteúdo. Junto com isso, diversas responsabilidades e obrigações sugam as 24 horas do 
seu dia e você nem percebe.
A consequência disso, muitas vezes, é a perda de concentração e foco nas atividades do dia, o esquecimento 
de tarefas importantes na sua vida, a falta de tempo para dedicar o seu dia com quem você gosta e 
principalmente dedicar um tempo para você mesmo.
Hoje sabemos que o tempo é algo muito valioso.
Como você vem utilizando as 24 horas do seu dia?
O Workshop MENTE CLARA COMO A ÁGUA, tem como principal objetivo apresentar hábitos e métodos 
que vão transformar a sua vida, garantindo organização, foco e tempo de qualidade.
Aprenda a ser mais produtivo e efetivo, focar no que realmente importa, lidar com a procrastinação, 
consumir informações de qualidade e principalmente definir planos e metas para o trabalho e para vida.
Objetivo Geral: Gestão do Tempo, Produtividade e Qualidade de Vida.
Metodologia: Workshop prático apresentando as principais técnicas de Organização, Planejamento Pessoal 
e Profissional.

As inscrições estarão abertas a todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru.

Inscrições: das 08h do dia 19/07/2021 às 17h do dia 03/08/2021
Realização: 11/08 às 09h
Carga horária: 02h
Vagas: 30
Local: O Workshop será ao vivo pela plataforma Google Meet.

Palestrantes:
Antônio Puças Jr.
Graduado em Sistemas de Informação pela UNAERP – Universidade de Ribeirão Preto. Pós-graduado 
em Gestão de Projetos, mais de 20 anos atendendo empresas na área governamental. Gestor do 
módulo de recursos humanos e folha de pagamento de ERP para Administração Pública. Entusiasta no 
compartilhamento de conhecimento através de palestras e treinamentos.

Júlio Batista
Atuando na área de Suporte e Implantação de Sistemas há mais de 10 anos. Graduado em Análise e 
Desenvolvimento de Sistemas pela Universidade Moura Lacerda de Ribeirão Preto. Formado em Oratória 
pela Vox2you Ribeirão Preto. Formado em Rádio e Comunicação pelo Senac São Paulo.

Ao efetuar a inscrição pelo site, o servidor deverá enviar mensagem via WhatsApp para o número 
(14) 99111-1506 com nome e matrícula, para estabelecimento de canal de comunicação e posterior 
convite para participar da Plataforma Google Meet.

COMUNICADO

Devido à reestruturação que será realizada na plataforma MOODLE, a EGP suspende, a partir de hoje, as 
inscrições para as seguintes palestras: “Comunicação e Expressão”, “Mindfullness: Princípios básicos e 
prática”, “Diferenças entre tristeza e depressão e seus reflexos no ambiente de trabalho”. Os candidatos já 
inscritos e os interessados em realizar inscrição nas referidas palestras deverão aguardar a publicação do 
novo cronograma para realização das mesmas.

Com relação aos demais cursos e palestras, a Escola segue com sua programação.
No momento, 1 curso e 2 palestras estão em andamento na modalidade EaD. O curso é: Minicurso: Assédio 
Moral e Sexual Nas Organizações. Já as palestras são: Finanças Pessoais e Relação Da Diabetes Com o 
Desenvolvimento e Tratamento da Periodontite Apical. Para mais informações acesse nosso site https://
sites.bauru.sp.gov.br/escoladegoverno/ ou ligue para (14) 3235-1043. Procure por @egpbauru nas redes 
sociais e nos acompanhe.

EXTRATOS
CONTRATO Nº 10.348/21 - PROCESSO Nº 34.343/18 – (Sisdoc nº 99.398/21) – 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 

AO CONTRATANTE, OS SEGUINTES ELETRODOMÉSTICOS: AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) UN. 
DE FREEZER INDUSTRIAL, HORIZONTAL, 02 TAMPAS, melhor descrito no Anexo I do Edital, por 
meio do sistema de Registro de Preços e contrato. - PRAZO: 12 meses – VALOR TOTAL: R$ 3.567,00 
– PROPONENTES: 22 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 336/19 –– ASSINATURA: 
05/07/21, conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93.

1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 2.216/19 - PROCESSO Nº 118.309/19 - CONVENENTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU - CONVENIADA: SÃO FRANCISCO ODONTOLOGIA S/A - OBJETO: As 
partes resolvem alterar a Cláusula Sexta, passando a ter a seguinte redação: “CLÁUSULA SEXTA “6.1. 
Fica a CONVENIADA obrigada, no fornecimento de seus produtos e/ou serviços ao servidor, cientificá-
lo de que enquanto houver a cessação de sua remuneração junto ao CONVENENTE - PREFEITURA 
MUNICIPAL DE BAURU (em caso de aposentadoria e demais afastamentos em que cesse o pagamento 
do servidor, impossibilitando consignar as despesas em sua folha de pagamento pela Prefeitura), o mesmo 
deverá efetuar o pagamento das mensalidades diretamente à CONVENIADA.” 2. As partes resolvem alterar 
a Cláusula Sétima, passando a ter a seguinte redação: “CLÁUSULA SÉTIMA 7.1. O presente convênio 
vigorará por mais 12 (doze) meses, de 18 de outubro de 2.020 a 18 de outubro de 2.021, passando de 12 
(doze) meses para 24 (vinte e quatro) meses”. - ASSINATURA: 11/09/20.

2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 2.184/19 - PROCESSO Nº 87.704/19 - CONVENENTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU - CONVENIADA: MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A 
- OBJETO: As partes resolvem alterar a Cláusula Sétima, passando a ter a seguinte redação: “CLÁUSULA 
SÉTIMA: O presente convênio vigorará por mais 24 (vinte e quatro) meses, de 26 de junho de 2.021 a 26 de 
junho de 2.023, passando de 24 (vinte e quatro) meses para 48 (quarenta e oito) meses.” - ASSINATURA: 
02/06/21.

Secretaria de
Desenvolvimento Econômico,

Turismo e Renda
Charlles Rodrigo

Secretário

EXTRATOS
CONTRATO Nº 10.345/21 - PROCESSO Nº 10.565/15 – CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU 
- CONTRATADA: UBIRAJARA MAINTINGUER – OBJETO: O presente contrato tem como objeto 
a locação do imóvel situado na Rua Virgílio Malta, nº 17-06, nesta cidade de Bauru/SP, de propriedade 
do LOCADOR. CLÁUSULA SEGUNDA 2.1. A presente locação visa atender finalidade pública, não 
residencial, sendo o imóvel locado utilizado única e exclusivamente para abrigar a sede da Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda - SEDECON. - PRAZO: 12 meses – 
VALOR TOTAL: R$ 53.640,00 – MODALIDADE: Dispensa de Licitação, nos termos do artigo 24, 
inciso X, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993. –– ASSINATURA: 01/07/21, conforme art. 61, 
parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93.

Secretaria da Educação
Maria do Carmo Monteiro Kobayashi

Secretária
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Diretora da EMEF NACILDA DE CAMPOS convoca os associados da Associação de Pais e Mestres 
membros do Conselho Deliberativo, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal, para o mandato de 2021/2023. 
A primeira chamada será realizada dia 30/07/2021, sexta-feira, às 17h30min, por meio do aplicativo Google 
Meet, sendo que o link será enviado por meio de aplicativo whatsapp pelos grupos de cada sala da Unidade 
Escolar e afixado no portão da escola. Não havendo o comparecimento de mais da metade dos associados, 
convocamos em segunda chamada, às 18h, no mesmo endereço eletrônico e data. Esse formato de reunião 
justifica-se pela impossibilidade de aglomeração devido à Pandemia do Covid-19.

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

SOLICITAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE ÁRVORES

PROCESSO 92380/2021
DECISÃO INDEFERIDO

INTERESSADO (A) RAFAEL ALVES FERREIRA DA SILVA

ENDEREÇO RUA PEDRO DELFIUME, Nº 3-102, PMB: 03/1260/018 – NUCLEO HAB. 
ENG. OCTAVIO RASI

ESPÉCIE 
DEFERIDA Oiti (licania tomentosa), localizada à esquerda do imóvel.

RECOMENDAÇÕES

PROCESSO 93857/2021
DECISÃO DEFERIDO

INTERESSADO (A) CALVINO FREDDI

ENDEREÇO RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº 6-35-37,39 E 41, PMB: 02/0052/025 – 
JARDIM ESTORIL

ESPÉCIE 
DEFERIDA Chapéu de sol (terminalia catappa), localizada ao centro do imóvel

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

PROCESSO 96250/2021
DECISÃO INDEFERIDO

INTERESSADO (A) ANTONIO CARLOS PEREIRA

ENDEREÇO RUA MAJOR FRAGA, Nº 3-0 – L 3,4 E 5, PMB: 02/0860/005 – JARDIM 
ESTORIL II

ESPÉCIE 
DEFERIDA

Sibipiruna (caesalpinia pluviosa), localizada na lateral do imóvel na Avenida 
Comendador José da Silva Martha.

RECOMENDAÇÕES

PROCESSO 97636/2021
DECISÃO DEFERIDO

INTERESSADO (A) MARCIO RUI GIACOMELLO
ENDEREÇO RUA NELSON MORTARI, Nº 1-35, PMB: 05/0698/008 – JARDIM FERRAZ

ESPÉCIE 
DEFERIDA Canelinha - Nectandra sp, localizada ao centro do imóvel

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

PROCESSO 97684/2021
DECISÃO INDEFERIDO

INTERESSADO (A) SIRLEI SEBASTIANA POLIDORO CAMPOS

ENDEREÇO RUA AVIADOR ANTÔNIO GOMES MEIRELES, Nº 6-08, PMB: 02/0550/022 
– JD. AMÉRICA

ESPÉCIE 
DEFERIDA

Oiti (licania tomentosa), localizada à lateral do imóvel, Rua Bartolomeu de 
Gusmão

RECOMENDAÇÕES

PROCESSO 104601/2021
DECISÃO INDEFERIDO

INTERESSADO (A) VERA MARIA VILLANI PIGLIESI
ENDEREÇO RUA MARTIM AFONSO, Nº 2-31, PMB: 05/0255/012 – VILA SOUTO

ESPÉCIE 
DEFERIDA

Oiti (licania tomentosa)
, localizada à esquerda do imóvel.

RECOMENDAÇÕES

PROCESSO 106248/2021
DECISÃO INDEFERIDO

INTERESSADO (A) JAIR APARECIDO DE SOUZA

ENDEREÇO RUA JOSE PIRES DE CAMARGO, Nº 1-136, PMB: 03/1201/036 – N. RESID. 
PRES. GEISEL

ESPÉCIE 
DEFERIDA Monguba - pachira aquatica, localizada à esquerda do imóvel.

RECOMENDAÇÕES

PROCESSO 106722/2021
DECISÃO INDEFERIDO

INTERESSADO (A) CARLOS EDUARDO DIAS

ENDEREÇO RUA VESPASIANO BASTAZINI, Nº 3-06, PMB: 03/0251/001 – VILA 
MONLEVADE

ESPÉCIE 
DEFERIDA

Chapéu de sol (terminalia catappa), localizada na lateral do imóvel Avenida 
Amapá.

RECOMENDAÇÕES

PROCESSO 106723/2021
DECISÃO DEFERIDO

INTERESSADO (A) ALESSANDRA APARECIDA ZEFERINO ROCHA DIAS

ENDEREÇO RUA GUSTAVO SOARES SCHROEDER, Nº 1-14, PMB: 03/1680/027 – 
CONJ HAB BAURU XXII

ESPÉCIE 
DEFERIDA Quaresmeira (tibouchina granulosa), localizada à direita do imóvel

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

DARA – DEPARTAMENTO DE AÇÕES E RECURSOS AMBIENTAIS

AUTOS DE INFRAÇÃO – LICENCIAMENTO AMBIENTAL
As empresas relacionadas abaixo infringiram o disposto na Lei Federal 9605/1998, Artigo 60 - 

“Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar, em qualquer parte do território nacional, 
estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos 

ambientais competentes, ou contrariando as normas legais e regulamentares pertinentes”.
Portanto lavramos o presente Auto de Infração, impondo-lhe a multa de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Observação: O prazo para apresentação do recurso é de 20 (vinte) dias. Após este prazo o processo será 
encaminhado à Dívida Ativa.

INTERESSADO/EMPRESA PROCESSO AUTO DE 
INFRAÇÃO MULTA

LUIZ ANTONIO CERIGATTO 48633/2007 57/21 R$ 500,00
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ROSELENE CARDOSO GENARO 
38894706885 49874/2017 58/21 R$ 500,00

ALDO CAFÉ FELIPPINI HOTEL - ME 16435/2018 59/21 R$ 500,00
EDINALDO MARREIRO DESOUZA 

REFEIÇÕES LTDA 4899/2021 60/21 R$ 500,00

ADRIANO CAMILO 21620330890 15397/2021 61/21 R$ 500,00
T. UETI PADARIA 15459/2021 62/21 R$ 500,00

ANA PAULA MENEZES DE SOUZA 34114/2021 63/21 R$ 500,00
NILSON DE SOUZA VIEIRA 40894/2008 64/21 R$ 500,00

CELSO DONIZETI DOS SANTOS 
04966257808 43952/2010 65/21 R$ 500,00

MANOEL VIEIRA CARVALHO 12528624824 14622/2011 66/21 R$ 500,00
SANDRA CRISTINA CARVALHO 

RESTAURANTE - ME 21174/2014 67/21 R$ 500,00

VANESSA DANIEL DA SILVA PADARIA - 
ME 43049/2007 68/21 R$ 500,00

EXTRATOS
TERMO DE COOPERAÇÃO PARA ADOÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL - PROCESSO Nº 
11.031/07 – MUNICÍPIO DE BAURU (SEMMA) – ADOTANTE: IGREJA BATISTA DO ESTORIL - 
OBJETO: Constitui objeto do presente termo, a ADOÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL LOCALIZADO 
NA AVENIDA COMENDADOR JOSÉ DA SILVA MARTHA QUADRA 02, que será mantida integralmente 
pelo ADOTANTE, que será responsável pela preservação e manutenção da área e seus equipamentos, 
custeados com recursos próprios conforme o disposto no Art. 3º da Lei 5.385/06, e que poderá afixar na 
área adotada, uma ou mais placas padronizadas alusivas ao processo de colaboração com o Poder Executivo 
Municipal, de acordo com o art. 7º, descrito abaixo: Lei 5.385 de 02/08/2.006, alterada pela Lei 5.859, de 
28/12/2.009.Art. 7º - O adotante ficará autorizado, após a assinatura do termo de cooperação, a afixar, na 
área adotada, uma ou mais placas padronizadas alusivas ao processo de colaboração com o Poder Executivo 
Municipal, nas seguintes proporções. I - área com superfície inferior ou igual a 5.000,00 metros quadrados: 
poderão ser colocadas até 2 (duas) placas com dimensão de 1,00x0,70 metros ou até 4 (quatro) placas com 
dimensão de 0,50x0,35 metros; II - área com superfície superior a 5.000,00 metros quadrados: poderão ser 
colocadas até 12 (doze) placas com dimensão de 1,00x0,70 metros, na proporção de uma placa para cada 
2.500,00 metros quadrados, ou até 20 (vinte) placas com dimensão de 0,50x0,35 metros, na proporção 
de uma placa para cada 1.500,00 metros quadrados; III - área onde predomine a dimensão comprimento, 
nos casos dos canteiros centrais de ruas e avenidas, poderá ser colocada 1 (uma) placa com dimensão de 
0,50x0,35 metros para cada 200,00 metros de extensão. Deverá ser apresentado projeto paisagístico para 
análise e aprovação pela SEMMA antes de qualquer intervenção no canteiro, exceto limpeza e capinação, 
que deverá obedecer ao prazo máximo de execução de 45 dias. – PRAZO: 01 (um) ano - ASSINATURA: 
29/06/21.

Secretaria de Obras
Leandro dias Joaquim 

Secretário

EXTRATOS
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 10.200/21 - PROCESSO N° 162.946/19 (Sisdoc nº 
107.615/21) – CONTRATANTE: Município de Bauru - CONTRATADA: FORTPAV PAVIMENTAÇÃO 
E SERVIÇOS LTDA - OBJETO: As partes resolvem alterar a Cláusula Quarta, item 4.1 do contrato 
n° 10.200/21, para acrescer ao valor do contrato o montante de R$ 18.597,33 (dezoito mil, quinhentos 
e noventa e sete reais e trinta e três centavos), referente aos materiais e serviços descritos na Cláusula 
Primeira, item 1.1, passando a ter a seguinte redação: “4.1. O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA 
pelo objeto descrito na Cláusula Primeira a importância de R$ 118.594,49 (cento e dezoito mil, quinhentos 
e noventa e quatro reais e quarenta e nove centavos), que será suportada pela Dotação Orçamentária do 
Município de Bauru, da Secretaria Municipal de Obras.” – ASSINATURA: 13/07/21, conforme art. 61, 
parágrafo único da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1.993.

Secretaria de Planejamento
Nilson Ghirardello

Secretário
Convite de Audiência Pública – Virtual

A Secretaria de Planejamento, em atendimento ao que lhe cabe no dispositivo do artigo 11, §1º da Lei 6626 
de 18 de fevereiro de 2015 e no decreto 14.737 de 23 de abril de 2020, vem tornar público:
A MIIGO ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPAÇÕES LTDA., convida a comunidade em 
Geral, membros dos Conselhos Municipais de Habitação e do Conselho do Município de Bauru e demais 
autoridades Municipais para participarem da Audiência Pública sobre o Estudo de Impacto de Vizinhança 
do Depósito (Uso S4.01), localizado na Marginal de acesso ao Conjunto Habitacional Edison Bastos 
Gasparini, Granja Adachi, Gleba “G”, divisa da Rodovia Marechal Rondon, km 346+801,06m, CEP: 
17022-531, Bauru-SP.
A Audiência ocorrerá no dia 9 de agosto de 2021, a partir das 18h, através do Google Meet, por meio 
do link: https://meet.google.com/jmz-thyq-stt.

O Estudo de Impacto de Vizinhança do referido empreendimento ficará disponível para sugestões públicas 
por meio do e-mail parcelamentosolo_ddn@bauru.sp.gov.br e consultas no site https://drive.google.com/
file/d/19P1hc3LmGqNmpkbaHlteh01j8wozqnxU/view até o dia 13 de agosto de 2021.

A Secretaria de Planejamento, em atendimento ao que lhe cabe no dispositivo do artigo 11, §1º da Lei 6626 
de 18 de fevereiro de 2015 e no decreto 14.737 de 23 de abril de 2020, vem tornar público:
A LOGCORPO ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, convida a comunidade em Geral,
membros dos Conselhos Municipais de Habitação e do Conselho do Município de Bauru e demais 
autoridades Municipais para participarem da Audiência Pública sobre o Estudo de Impacto de Vizinhança 
do Galpão Industrial (Uso S4.01), localizado na Rodovia Cezario José de Castilho (SP321), km 349, Lado 
Direito, Chácaras São Luiz, CEP: 17022-899, Bauru-SP.
A Audiência ocorrerá no dia 10 de agosto de 2021, a partir das 18h, através do Google Meet, por meio 
do link: https://meet.google.com/oue-unpx-ajy.
O Estudo de Impacto de Vizinhança do referido empreendimento ficará disponível para sugestões públicas 
por meio do e-mail parcelamentosolo_ddn@bauru.sp.gov.br e consultas no site https://drive.google.com/
file/d/1a2Th-Q1GDYEMiex8Y9-ZuPuVaQrDaStV/view?usp=sharing até o dia 13 de agosto de 2021.

E D I T A L
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

COMUNICADO
Informamos a entrega do documento nº 000056 o SR. SEBASTIÃO SANTOS PELEGRINELLI,  
Notificação nº 1753/21,  Rua Antonio Alves, 0-0, l23, q 134, Pq. Jaraguá,   cadastro PMB 4-1298-23.

COMUNICADO
Informamos a entrega do documento nº 000093 a SRA HELOISA HORTENSE ERMACURA, CPF: 
312.484.178-60, Notificação nº 605/19, Rua Bernardino de Campos, 0-0, Lotes A-B, Q 39, Vila Falcão  
cadastro PMB 5-3020-001.

COMUNICADO
Informamos a entrega do documento nº 000075 ao SR. SAMUEL RODRIGUES DOS SANTOS, CPF: 
366.744.908-90, A.I.I.M. 154/19, Rua  Deoclecio Resende Soares, 0-0, l 26, Q 25, Conj. Habitacional 
Bauru I,  cadastro PMB 4-2277-026

COMUNICADO
Informamos a entrega do documento nº 000033 ao SR. MARCIO FERRERA DE SOUZA, CPF: 
032.346.048-86, A.I.I.M. 266/19, Rua SÃO SEBASTIÃO, 10-0, PL A, Q26-A, Vila Industrial, cadastro 
PMB 4-1385-001.

AUTO DE INFRAÇÃO - MULTA Nº 069/21
Aos dezessete dois dias do mês de março de dois mil e vinte e um , às 09:30 horas, à AVENIDA AUGUSTO 
MORALLES, 0-0,P/L 8, Q35, NOVA ESPERANÇA, cadastrado PMB 4-3488-008, verificando que 
a THAIS FERNANDA VALERIO DA SILVA, conforme processo 176331/2019, não apresentou a 
regularização da edificação do imóvel. Infringindo assim, o disposto na Lei 7028/17 e no Decreto nº 
13711/18, ART 2º, parágrafo único, dando cumprimento ao artigo 57º, inciso II da Lei 7028/17, lavramos 
o presente auto de infração, impondo-lhe a multa de R$ 444,99 (quatrocentos e quarenta e quatro reais e 
noventa e nove centavos ).

AUTO DE INFRAÇÃO - MULTA Nº 078/20
Aos vinte e tres dias do mês de abril de dois mil e vinte às 16:00 horas, à RUA IRACY DEVECCHI 
AZEVEDO, , 5-50, PTL 6, Q E, JD ALVORADA, cadastrado PMB 3-957-027, verificando que a SRA 
ROCHELI VIEIRA PINTO BERBEL, não apresentou a regularização da edificação do imóvel. Infringindo 
assim, o disposto na Lei 7028/17 e no Decreto nº 13711/18, ART 2º, parágrafo único, dando cumprimento 
ao artigo 57º, inciso II da Lei 7028/17, lavramos o presente auto de infração, impondo-lhe a multa de R$ 
415,74 (quatrocentos e quinze reais e setenta e quatro centavos). enviado por AR.

AUTO DE INFRAÇÃO - MULTA Nº 381/19
Aos quatorze dias do mês de outubro de dois mil e dezenove às 16:30 horas, à RUA OROZIMBO 
FLORENCIO FIGUEIREDO, 0-0, L 27, QB, JARDIM CHAPADÃO, cadastrado PMB 4-0939-027, 
verificando que a IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS, conforme processo nº 60075/2013, 
não apresentou a regularização da edificação do imóvel. Infringindo assim, o disposto na Lei 7028/17 e no 
Decreto nº 13711/18, ART 2º, parágrafo único, dando cumprimento ao artigo 57º, inciso II da Lei 7028/17, 
lavramos o presente auto de infração, impondo-lhe a multa de R$ 400,00 (quatrocentos reais). enviado por 
AR.

AUTO DE INFRAÇÃO - MULTA Nº 375/19
Aos seis dias do mês de junho de dois mil e dezenove, às 10:30 horas, à RUA ARGEMIRO JORGE 
FERRAZ, 6-76, PARQUE BAURU, cadastrado PMB 3-0485-012, verificando que o SR. LUIZ PISOLATO, 
conforme processo nº 12591/2016, não apresentou a regularização da edificação do imóvel. Infringindo 
assim, o disposto na Lei 7028/17 e no Decreto nº 13711/18, ART 2º, parágrafo único, dando cumprimento 
ao artigo 57º, inciso II da Lei 7028/17, lavramos o presente auto de infração, impondo-lhe a multa de R$ 
400,00 (quatrocentos reais) enviado por AR..

AUTO DE INFRAÇÃO - MULTA Nº 145/21
Aos dezesseis dias do mês de junho de dois mil e vinte e um às 11:35 horas, à TRAVESSA GIL PINHEIRO 
BRIZOLLA, 1-0, LT 17-18 B, QD 2, JARDIM TERRA BRANCA, cadastrado PMB 5-0413-018, 
verificando que o SR. HELIO RONDON SANTAGOSTINO, não apresentou a regularização da edificação 
do imóvel. Infringindo assim, o disposto na Lei 7028/17 e no Decreto nº 13711/18, ART 2º, parágrafo 
único, dando cumprimento ao artigo 57º, inciso I da Lei 7028/17, lavramos o presente auto de infração, 
impondo-lhe a multa de R$ 446,37 (quatrocentos e quarenta e seis reais e trinta e sete centavos).

AUTO DE INFRAÇÃO - MULTA Nº 031/21
Aos doze dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e um, às 11:00 horas, à RUA RAFAEL NICOLAU M 
ARTINS OLIARES, 1-0, L F, Q 25, VILA SANTISTA, cadastrado PMB 5-0582-006, verificando que o 
SR. WALDOMIRO MOREIRA FILHO, conforme processo nº 53022/2019, não apresentou a regularização 
da edificação do imóvel. Infringindo assim, o disposto na Lei 7028/17 e no Decreto nº 13711/18, ART 2º, 
parágrafo único, dando cumprimento ao artigo 57º, inciso II da Lei 7028/17, lavramos o presente auto de 
infração, impondo-lhe a multa de R$ 436,04 (quatrocentos e trinta e seis reais e quatro centavos), recusou-
se a assinar porém recebeu uma via.
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AUTO DE INFRAÇÃO - MULTA Nº 010/20
Aos dezenove dias do mês de dezenbro de dois mil e dezenove às 10:00 horas, à ALAMEDA CERQUILHO, 
1-62, L O, Q 66, JD ELDORADO, cadastrado PMB 4-3315-015, verificando que a IGREJA EVANGÉLICA 
ASSEMBLEIA DE DEUS, conforme processo nº 60075/2013, não apresentou a regularização da edificação 
do imóvel. Infringindo assim, o disposto na Lei 7028/17 e no Decreto nº 13711/18, ART 2º, parágrafo 
único, dando cumprimento ao artigo 57º, inciso II da Lei 7028/17, lavramos o presente auto de infração, 
impondo-lhe a multa de R$ 400,00 (quatrocentos reais).

NOTIFICAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA LEI 7181/19
Conforme dispostos na LEI 7181/19, anexo II, artigo 2º, a saber: “Art. 2º Constitui-se dever de proprietários 
ou possuidores de imóveis urbanos, a qualquer título, para imóveis edificados ou não: I – Construir o 
passeio público na extensão correspondente à (s) sua(s) testada(s); Art. 31 – Feita a constatação (...), 
o departamento competente notificará o infrator das disposições da presente lei,(...) ou ainda quando 
necessário, POR EDITAL, para a execução da regularização, observando os prazos de: I – 60 (sessenta) 
dias para construir o passeio; Art. 44 – A notificação conversível em multa será expedida quando 
constatada pela primeira vez a infração que exija reforma ou construção do passeio público e, não sendo 
atendida no prazo, se converterá em Auto de Infração e Multa; Art. 51 As multas previstas nesta lei terão 
os seguintes valores: I – NÃO CONSTRUIR O PASSEIO PÚBLICO quando notificado a fazê-lo: a) Pena 
– multa de 6 (seis) UFESP – Unidade Fiscal do Estado de São Paulo por metro de testada do lote que faça 
divisa com o passeio público a ser construído/ Valor da multa: Ufesp (26,51) x 6 x Testada Imóvel”; 
informamos aos responsáveis especificados na LISTA ABAIXO para que providencie a CONSTRUÇÃO 
DO PASSEIO PÚBLICO, sendo que o não atendimento desta determinação explícita implicará na aplicação 
da penalidade de multa:
Ofício Nº 1802/21, o SR FRANCISCO CARLOS DE MACEDO, bem como qualquer responsável 
legal, referente à AVENIDA GABRIEL RABELO DE ANDRADE, 9-0, P/L 11, Q59, PQ JARAGUÁ, 
cadastrado P.M.B. 4-1325-011, valor da multa: R$ 828,30 (Oitocentos e vinte e oito reais e trinta 
centavos).
Ofício Nº 2131/21, o SR. OSVALDO BATISTA FERREIRA FILHO, referente ao processo O.G. 
97153/2020, bem como qualquer responsável legal, referente à RUA JOSÉ COSTA RIBEIRO, 5-0, L1-
B, Q 30, JARDIM VANIA MARIA, cadastro P.M.B. 4-1028-036, Valor da multa: R$ 872,70 ( Oitocentos 
e setenta e dois reais e setenta centavos)
Ofício Nº 1880/21, referente ao processo 37009/21, a SRA ALHETE PEREIRA DE CARVALHO, bem 
como qualquer responsável legal, referente à RUA SEBASTIÃO FERRAZ DA COSTA, 0-0, LR, Q24, 
VILA SÃO PAULO, cadastrado P.M.B. 4-3094-022, Valor da multa: R$ 1.745,40 (Um mil setecentos e 
quarenta e cinco reais e quarenta centavos), enviado via AR.
Ofício Nº 1701/21 o SR. DANIEL FERRAZ, bem como qualquer responsável legal, referente à RUA 
PEDRO ALVARES MANSERA, 2-7, L 10, Q40, PQ. JARAGUA, cadastrado P.M.B. 4-1273-010, Valor 
da multa: R$ 1.822,26 ( Um mil oitocentos e vinte e dois reais e vinte e seis centavos), enviado via AR.
Ofício Nº 2000/21, o SR PAULO CESAR SILVA MATHEUS, bem como qualquer responsável legal, 
referente à RUA ENG SAINT MARTIN, 16-0, CENTRO, cadastrado P.M.B. 1-0105-011, Valor da multa: 
R$ 1.745,40 (Um mil setecentos e quarenta e cinco reais e quarenta centavos), enviado via AR.

NOTIFICAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA LEI 7181/19
Conforme dispostos na LEI 7181/19, anexo II, artigo 2º, a saber: “Art. 2º Constitui-se dever de proprietários 
ou possuidores de imóveis urbanos, a qualquer título, para imóveis edificados ou não: II – Reparar o 
passeio público sempre que constatados buracos, pedras faltantes ou outras incidências que possam 
oferecer risco ao pedestre; E artigo 9º, inciso VII – ter inclinação transversal de 03 % a partir do nível da 
guia. Art. 31 – Feita a constatação (...), o departamento competente notificará o infrator das disposições 
da presente lei,(...) ou ainda quando necessário, POR EDITAL, para a execução da regularização, 
observando os prazos de: II – 30 (trinta) dias para reformar ou corrigir irregularidades do passeio 
existente ou para adequar elementos fixos que incidam sobre o passeio público; Art. 44 – A notificação 
conversível em multa será expedida quando constatada pela primeira vez a infração que exija reforma 
ou construção do passeio público e, não sendo atendida no prazo, se converterá em Auto de Infração 
e Multa; Art. 51 - As multas previstas nesta lei terão os seguintes valores: II – NÃO REFORMAR OU 
CORRIGIR IRREGULARIDADES DO PASSEIO PÚBLICO EXISTENTE: a) Pena – multa de 30 (trinta) 
UFESP – Unidade Fiscal do Estado de São Paulo. Valor da multa: Ufesp (26,53) x 30 = R$ 795,90 
(setecentos e noventa e cinco reais e noventa centavos)”; informamos aos responsáveis especificados na 
LISTA ABAIXO para que providencie o REPARO DO PASSEIO PÚBLICO, sendo que o não atendimento 
desta determinação explícita implicará na aplicação da penalidade de multa:
Ofício Nº 2012/21, referente ao processo O.G. 8350/2021, o SR. MARCELO ADRIANO PARRA, bem 
como qualquer responsável legal, referente à Rua TRAVESSA AMERICO BLOIS, 1-0, L C, Q 21, VILA 
AMÉRICA, cadastrado P.M.B. 2-0174-011, Valor da multa: R$ 872,70 (oitocentos e setenta e dois reais 
e setenta centavos) enviado por AR. 
Ofício Nº 2063/21, referente ao processo O.G. 12586/2021, o SR LAZARO TADASHI YUHARA, bem 
como qualquer responsável legal, referente à Rua AGENOR MEIRA, 3-77, CENTRO, cadastrado P.M.B. 
1-0004-010, Valor da multa: R$ 872,70 (oitocentos e setenta e dois reais e setenta centavos) 
Ofício Nº 2073/21, referente ao processo O.G. 25073/2021, a SRA. KESSIA GARCIA STEQUER 
STECHER, bem como qualquer responsável legal, referente à Rua MASIR NARCISO DE CAMPOS 
PAVAN, 0-0, PTE L30, Q103, PQ JARAGUÁ, cadastrado P.M.B. 4-1240-040, Valor da multa: R$ 872,70 
(oitocentos e setenta e dois reais e setenta centavos) 

NOTIFICAÇÃO 
Vimos pelo presente instrumento notificar o indeferimento da solicitação de prorrogação de prazo de 
90(noventa) dias, sendo concedido prazo de 60 (sessenta) dias, a partir do recebimento desta, para atender 
notificação nº 888/19 - Lei 7181/19, à AVENIDA GABRIEL RABELLO DEE ANDRADE, 3-69, P/L4, Q5, 
PQ JARAGUÁ, cadastro na PMB. 4-1333-016. (envio por AR).

COMUNICADO
Vimos pelo presente instrumento, comunicar o Arquivamento da notificação sob. Nº 09/19, Processo nº 
56716/2019, ofício 94/20, devido a alteração de proprietário no cadastro PMB 4-0367-007.

COMUNICADO
Vimos pelo presente instrumento, comunicar o cancelamento do A.I. 2324/17, endereço Rua PROF. ISAAC 
PORTAL ROLDAN, 6-135, JD OURO VERDE.

COMUNICADO
Vimos pelo presente instrumento, comunicar o Arquivamento da notificação sob. Nº 1759/21, onde foi 
vistoriado pela Divisão de Fiscalização e constatado que o serviço de construção do passeio foi executado, 
cadastro PMB. 4/3367/43.

NOTIFICAÇÃO 
Vimos pelo presente instrumento notificar o indeferimento do solicitado no processo 1051/20, referente 
ao cancelamento da notificação 935/19 - Lei 7181/19, devendo, portanto, atender a mesma, realizando 
a construção das rampas de acessibilidade no passeio público (pelas duas faces), devendo atender a 
notificação 935/19 integralmente, sob penalidades cabíveis.

NOTIFICAÇÃO 
Vimos pelo presente instrumento notificar o indeferimento do pedido de prorrogação de prazo de 90 
(noventa) dias, referente ao auto de infração - multa nº 380/19, pois conforme Lei nº 7.028/2017 e Decreto 
nº 13711/18 “não tem a previsão de conceder prorrogação de prazo para matéria contida na notificação”, 
portanto, o processo que tramita junto a Secretaria encontra-se em comunique-se desde 2019. (enviado via 
AR).

 
NOTIFICAÇÃO 

Vimos pelo presente instrumento referente ao processo E-doc 27810/2018, ofício nº 158/19, notificar o 
responsável acima citado, a partir do recebimento desta, para providenciar a regularização do passeio 
público, conforme projeto do imóvel á RUA RAFFAELE MERCADANTE, 13/17/21/25/31 E OUTRO P/
ÁREA ANEXA QA, JD AMÁLIA, cadastrado na PMB 2/307/010, no que se refere ao rebaixamento de 
guia, conforme Lei 7181/19.
“Art. 26: O rebaixamento da guia destinado ao acesso de veículos não poderá exceder a 50% (cinquenta 
por cento), da extensão da testada do imóvel, aplicável aos lotes com testada igual ou superior a 10,00n 
(dez metros).
3° Será permitido o rebaixamento de guias somente de guias somente nos locais onde a disposição das 
vagas de estacionamento possibilite que o veículo fique estacionado integralmente dentro do lote, devendo, 
para isso, dispor de espaço mínimo de 4,50m (quatro metros e cinquenta centímetros) por 2,50m (dois 
metros e cinquenta centímetros)
Art. 28: Nos locais cujas guias rebaixadas não atendem as condições estabelecidas por esta Lei, deverá ser 
promovido o seu reerguimento em até 60 (sessenta) dias após recebimento da notificação determinado o 
reerguimento, sob pena de interdição”.
Face ao exposto, informamos que o não cumprimento do conteúdo explícito neste documento, implicará 
nas penalidades previstas da citada legislação.

NOTIFICAÇÃO 
A Secretaria Municipal de planejamento, referente ao processo 2969/2020, ofício nº 106/21, por meio da 
Divisão de Fiscalização, comunicar a Vossa Senhoria, que mediante a denúncia protocolada no processo em 
epigrafe, o local em questão foi vistoriado pela Seção de Fiscalização de Obras.
Informamos que trata-se de imóvel particular, e para tal situação não possuimos uma legislação específica 
para a resolução do problema.
Assim, caso não haja um entendimento entre os proprietários, os reparos e indenizações podem ser através 
do Poder Judiciário (Justiça Comum).

Secretaria de Saúde
Orlando Costa Dias

Secretário
PORTARIA SMS Nº 94/2021

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

mat nome cargo
35387 Flávia Karen de Oliveira Venâncio ES/Enfermeiro

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

REGISTRA-SE, 
CUMPRA-SE,

Bauru, 16 de julho de 2021
DR. ORLANDO COSTA DIAS

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 

DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – SEÇÃO DE CONTROLE DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS 

PUBLICAÇÃO DE: 22-07-2021 À 23-07-2021

RECURSO INDEFERIDO DE AUTO DE INFRAÇÃO:

PROCESSO INTERESSADO Nº./SÉRIE

105116/2021 BREJA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA 13988/C-1

RECURSO INDEFERIDO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA:

PROCESSO INTERESSADO Nº./SÉRIE

75392/2021 HERMÍNIA LINA SATURNINO 7556/F-1
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DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – SEÇÃO DE PRODUTOS DE INTERESSE À SAÚDE

PUBLICAÇÃO DE:  22/07/2021 a 23/07/2021

ARQUIVAMENTO DE PROCESSO:
PROCESSO INTERESSADO
76852/2021 YOSHIMURA & SOUZA LTDA. - ME
126846/2020 GRACIANI COMERCIO DE COSMÉTICOS LTDA - ME
72279/2021 E LUIZÃO FERRAZ EPP
153006/2020 XAVIER & EUGENIO – DROGARIA LTDA.
123339/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
73564/2021 NIVALDO GOMES BAURU - ME
74642/2021 FARMACIA E DROGARIA NISSEI S.A.
72277/2021 L. M. LUIZÃO EPP
70312/2021 RAIA DROGASIL S/A
58927/2021 V Z F FARMACOS PREMIUM EIRELI EPP
87249/2021 HENRIQUE APARECIDO CORACINI - OTICA
34380/2021 RAIA DROGASIL S/A

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

PROCESSO INTERESSADO Nº./SÉRIE
93360/2021 LUCAS ALEXANDRE LIMA DE ALMEIDA 02914157258 26713/A-1

ERRATAS:

PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DE BAURU EM 22/07/2021, PAGINA 12

ONDE SE LÊ:
COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO:

PROCESSO INTERESSADO Nº./SÉRIE
112514/2021 HERMINIA LINO SATURNINO ME 15859/C-1

LEIA-SE:
COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO:

PROCESSO INTERESSADO Nº./SÉRIE
112514/2021 HERMINIA LINA SATURNINO ME 15859/C-1

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

PUBLICAÇÃO DE: 22/07/2021 a 23/07/2021

ARQUIVAMENTO DE PROCESSO:
PROCESSO INTERESSADO
123050/2020 ALCAZAR E SANTOS
101489/2020 CAMILO RAMOS CURY
74833/2021 LUCIMEIRE DE OLIVEIRA
57915/2021 TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA
54849/2021 ASSOCIAÇÃO COMUNIDADE TERAPEUTICA THE PEREGRINO

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

PROCESSO INTERESSADO Nº./SÉRIE
98222/2021 JESSICA CAROLINE DE OLIVEIRA 7652/F-1
80605/2021 MA FONTES RESIDENCIAL PARA IDOSAS 7585/F-1
89387/2021 DORALICE LEME VIEIRA DOS SANTOS 05343431801 7590/F-1

RECURSO INDEFERIDO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA:

PROCESSO INTERESSADO Nº./SÉRIE

71063/2021 TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA 17007/E-1

A Vigilância sanitária do Município de Bauru deferiu os seguintes processos de Licenças de Funcionamento 
de 01/04/2021 A 30/04/2021

Nº CEVS: 350600301-863-002019-1-0             DATA DE VALIDADE: 06/04/2022
Nº PROTOCOLO: 144587/2020               Data do Protocolo: 09/12/2020
RAZÃO SOCIAL: SIMONE FLEURY CORREA DE MORAES
NOME FANTASIA: SIMONE FLEURY CORREA DE MORAES
CNPJ / CPF: 10209466871
LOGRADOURO: RUA GERSON FRANÇA NÚMERO: 17-74 JARDIM ESTORIL II
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8630-5/01
ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE 
PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS OBJETO LICENCIADO: ESTABELECIMENTO DETALHE: 110 
CLÍNICA / UNIDADE AMBULATÓRIO TIPO I

Nº CEVS: 350600301-863-001244-1-9             DATA DE VALIDADE: 06/04/2022
Nº PROTOCOLO: 128907/2020               Data do Protocolo: 05/11/2020
RAZÃO SOCIAL: HELDER FERNANDES DE AGUIAR
NOME FANTASIA: HELDER FERNANDES DE AGUIAR
CNPJ / CPF: 05678758810
LOGRADOURO: ALAMEDA OCTAVIO PINHEIRO BRISOLLA NÚMERO: 4-19 VILA SANTA 
TEREZA
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8630-5/02 ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM 
RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES OBJETO LICENCIADO: 
ESTABELECIMENTO DETALHE: 106 CONSULTÓRIO ISOLADO

Nº CEVS: 350600301-750-000106-1-8             DATA DE VALIDADE: 06/04/2022
Nº PROTOCOLO: 10109/2021               Data do Protocolo: 18/01/2021
RAZÃO SOCIAL: CENTRO VETERINARIO DE BAURU LTDA
NOME FANTASIA: CENTRO VETERINARIO DE BAURU LTDA
CNPJ / CPF: 02.602.085/0001-03
LOGRADOURO: AVENIDA GETÚLIO VARGAS NÚMERO: 15-28 JARDIM AMÉRICA
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 7500-1/00 ATIVIDADES VETERINÁRIAS OBJETO 
LICENCIADO: EQUIPAMENTO Tipo: RAIOS X CONVENCIONAL (USO VETERINÁRIO), 108 - 
5191295, EMIC / ROENTAX 100/90, 100 KVP/100 MA

Nº CEVS: 350600301-863-001987-1-4             DATA DE VALIDADE: 07/04/2022
Nº PROTOCOLO: 121118/2020               Data do Protocolo: 19/10/2020
RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
NOME FANTASIA: CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS
CNPJ / CPF: 46.137.410/0001-80
LOGRADOURO: RUA ANTONIO ALVES NÚMERO: 16-86 CENTRO
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8630-5/04 ATIVIDADE ODONTOLÓGICA OBJETO 
LICENCIADO: ESTABELECIMENTO DETALHE: 068 POLICLÍNICA ODONTOLÓGICA

Nº CEVS: 350600301-863-002104-1-2             DATA DE VALIDADE: 07/04/2022
Nº PROTOCOLO: 121118/2020               Data do Protocolo: 19/10/2020
RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
NOME FANTASIA: CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS
CNPJ / CPF: 46.137.410/0001-80
LOGRADOURO: RUA ANTONIO ALVES NÚMERO: 16-86 CENTRO
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8630-5/04 ATIVIDADE ODONTOLÓGICA OBJETO 
LICENCIADO: EQUIPAMENTO Tipo: RAIOS X ODONTOLÓGICO INTRA-ORAL, 3060, DABI/
SPECTRO 70X, 70 kVp/8mA

Nº CEVS: 350600301-863-002103-1-5             DATA DE VALIDADE: 07/04/2022
Nº PROTOCOLO: 121118/2020               Data do Protocolo: 19/10/2020
RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
NOME FANTASIA: CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS
CNPJ / CPF: 46.137.410/0001-80
LOGRADOURO: RUA ANTONIO ALVES NÚMERO: 16-86 CENTRO
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8630-5/04 ATIVIDADE ODONTOLÓGICA OBJETO 
LICENCIADO: EQUIPAMENTO Tipo: RAIOS X ODONTOLÓGICO INTRA-ORAL, K 01450, DABI/
SPECTRO 70X, 70 KVP/8MA

Nº CEVS: 350600301-864-000052-1-5             DATA DE VALIDADE: 16/04/2022
Nº PROTOCOLO: 13480/2021              DATA DO PROTOCOLO: 22/01/2021
RAZÃO SOCIAL: LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA DIRCEU DALPINO LTDA
NOME FANTASIA: LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA DIRCEU DALPINO LTDA
CNPJ / CPF: 51.510.741/0001-53
LOGRADOURO: RUA RIO BRANCO NÚMERO: 14-52 CENTRO
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8640-2/02 LABORATÓRIOS CLÍNICOS OBJETO 
LICENCIADO: ESTABELECIMENTO DETALHE: 088 ANÁLISES CLÍNICAS E PATOLOGIA 
CLÍNICA

Nº CEVS: 350600301-864-000051-1-8             DATA DE VALIDADE: 19/04/2022
Nº PROTOCOLO: 131133/2020             DATA DO PROTOCOLO: 10/11/2020
RAZÃO SOCIAL: TECNOLAB PATOLOGIA CLINICA LTDA
NOME FANTASIA: TECNOLAB
CNPJ / CPF: 51.511.566/0001-19
LOGRADOURO: AVENIDA NOSSA SENHORA DE FATIMA NÚMERO: 20-46 JARDIM AMERICA
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8640-2/02 LABORATÓRIOS CLÍNICOS OBJETO 
LICENCIADO: ESTABELECIMENTO DETALHE: 088 ANÁLISES CLÍNICAS E PATOLOGIA 
CLÍNICA

Nº CEVS: 350600301-864-001939-1-7             DATA DE VALIDADE: 19/04/2022
Nº PROTOCOLO: 31882/2021              DATA DO PROTOCOLO: 19/02/2021
RAZÃO SOCIAL: GIAFFERI - MEDICINA LABORATORIAL LTDA
NOME FANTASIA: GIAFFERI - MEDICINA LABORATORIAL LTDA
CNPJ / CPF: 04.982.184/0001-93
LOGRADOURO: RUA TREZE DE MAIO NÚMERO: 15-40 VILA NOEMY
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8640-2/02 LABORATÓRIOS CLÍNICOS OBJETO 
LICENCIADO: ESTABELECIMENTO DETALHE: 088 ANÁLISES CLÍNICAS E PATOLOGIA 
CLÍNICA
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Nº CEVS: 350600301-864-000179-1-4             DATA DE VALIDADE: 19/04/2022
Nº PROTOCOLO: 13061/2021              DATA DO PROTOCOLO: 22/01/2021
RAZÃO SOCIAL: SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA
NOME FANTASIA: LABORATORIO SODRE
CNPJ / CPF: 05.934.885/0004-62
LOGRADOURO: RUA RIO BRANCO NÚMERO: 12-70 CENTRO
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8640-2/02 LABORATÓRIOS CLÍNICOS OBJETO 
LICENCIADO: ESTABELECIMENTO DETALHE: 088 ANÁLISES CLÍNICAS E PATOLOGIA 
CLÍNICA

Nº CEVS: 350600301-960-001207-1-5             DATA DE VALIDADE: 22/04/2022
Nº PROTOCOLO: 43241/2021              DATA DO PROTOCOLO: 10/03/2021
RAZÃO SOCIAL: MPA MELHORAMENTOS E INCORPORAÇÕES LTDA - EPP
NOME FANTASIA: MPA MELHORAMENTOS E INCORPORAÇÕES LTDA - EPP
CNPJ / CPF: 54.639.505/0002-00
LOGRADOURO: AVENIDA JOSE VICENTE AIELLO NÚMERO: 22-125
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 9603-3/01 GESTÃO E MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS 
OBJETO LICENCIADO: ESTABELECIMENTO

Nº CEVS: 350600301-960-001247-1-0             DATA DE VALIDADE: 22/04/2022
Nº PROTOCOLO: 123624/2020             DATA DO PROTOCOLO: 23/10/2020
RAZÃO SOCIAL: TERRAPREV ORGANIZAÇÃO DE LUTO, CEMITERIO E CREMATÓRIO LTDA
NOME FANTASIA: TERRAPREV ORGANIZAÇÃO DE LUTO, CEMITERIO E CREMATÓRIO 
LTDA
CNPJ / CPF: 07.506.861/0001-95
LOGRADOURO: ROD COMANDANTE JOÃO RIBEIRO DE BARROS NÚMERO: S/N DISTRITO 
INDUSTRIAL CLAUDIO GUEDES MISQUIATI
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 9603-3/02 SERVIÇOS DE CREMAÇÃO OBJETO LICENCIADO: 
ESTABELECIMENTO

Nº CEVS: 350600301-869-000091-1-3             DATA DE VALIDADE: 22/04/2022
Nº PROTOCOLO: 54005/2021              DATA DO PROTOCOLO: 30/03/2021
RAZÃO SOCIAL: DANIELLY SOUSA MATTOS
NOME FANTASIA: DANIELLY SOUSA MATTOS
CNPJ / CPF: 34342899841
LOGRADOURO: RUA BARTOLOMEU DE GUSMÃO NÚMERO: 2-27 JARDIM AMERICA
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8690-9/03 ATIVIDADES DE ACUPUNTURA OBJETO 
LICENCIADO: ESTABELECIMENTO

Nº CEVS: 350600301-863-003724-1-2             DATA DE VALIDADE: 22/04/2022
Nº PROTOCOLO: 123549/2020             DATA DO PROTOCOLO: 23/10/2020
RAZÃO SOCIAL: VIHARA CLINICA ODONTOLOGICA LTDA
NOME FANTASIA: CLINICA VIHARA
CNPJ / CPF: 30.916.789/0001-96
LOGRADOURO: AVENIDA GETULIO VARGAS NÚMERO: 18-46 SALA 410 PARQUE JARDIM 
EUROPA
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8630-5/04 ATIVIDADE ODONTOLÓGICA OBJETO 
LICENCIADO: ESTABELECIMENTO DETALHE: 028 CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO TIPO I

Nº CEVS: 350600301-863-000933-1-9             DATA DE VALIDADE: 22/04/2022
Nº PROTOCOLO: 172235/2019             DATA DO PROTOCOLO: 29/11/2019
RAZÃO SOCIAL: CLÍNICA SAÚDE LTDA
NOME FANTASIA: CLÍNICA SAÚDE LTDA
CNPJ / CPF: 04.887.914/0001-77
LOGRADOURO: RUA CUSSY JUNIOR NÚMERO: 11-62 CENTRO
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8630-5/02 ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM 
RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES OBJETO LICENCIADO: 
ESTABELECIMENTO DETALHE: 106 CONSULTÓRIO ISOLADO

Nº CEVS: 350600301-863-003971-1-3             DATA DE VALIDADE: 22/04/2022
Nº PROTOCOLO: 150138/2019             DATA DO PROTOCOLO: 18/10/2019
RAZÃO SOCIAL: DANIEL LUIS MATTOS SILVA
NOME FANTASIA: DANIEL LUIS MATTOS SILVA
CNPJ / CPF: 17031596831
LOGRADOURO: RUA FLORIANO PEIXOTO
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8630-5/02
ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES 
COMPLEMENTARES OBJETO LICENCIADO: ESTABELECIMENTO DETALHE: 106 
CONSULTÓRIO ISOLADO

Nº CEVS: 350600301-851-001697-1-4             DATA DE VALIDADE: 27/04/2022
Nº PROTOCOLO: 59421/2021              DATA DO PROTOCOLO: 09/04/2021
RAZÃO SOCIAL: CENTRO EDUCACIONAL FLOR DE LOTUS LTDA
NOME FANTASIA: FLOR DE LOTUS JARDIM WALDORF
CNPJ / CPF: 23.400.175/0001-91
LOGRADOURO: AVENIDA OCTACILIO CAMARA NÚMERO: 3-28 JARDIM IMPERIAL
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8511-2/00 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES OBJETO 
LICENCIADO: ESTABELECIMENTO

Nº CEVS: 350600301-863-004021-1-7             DATA DE VALIDADE: 29/04/2022
Nº PROTOCOLO: 141483/2020             DATA DO PROTOCOLO: 03/12/2020
RAZÃO SOCIAL: CLINICA ODONTOLOGICA CLEAN FACE LTDA ME
NOME FANTASIA: CLEAN FACE
CNPJ / CPF: 28.250.888/0001-30
LOGRADOURO: Rua AVIADOR GOMES RIBEIRO NÚMERO: 4-66 Vila Santa Izabel
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8630-5/04 ATIVIDADE ODONTOLÓGICA OBJETO 
LICENCIADO: ESTABELECIMENTO DETALHE: 028 CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO TIPO I

Nº CEVS: 350600301-863-004045-1-9             DATA DE VALIDADE: 29/04/2022
Nº PROTOCOLO: 141483/2020 A             DATA DO PROTOCOLO: 03/12/2020
RAZÃO SOCIAL: CLINICA ODONTOLOGICA CLEAN FACE LTDA ME
NOME FANTASIA: CLEAN FACE
CNPJ / CPF: 28.250.888/0001-30
LOGRADOURO: Rua AVIADOR GOMES RIBEIRO NÚMERO: 4-66 VILA SANTA IZABEL
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8630-5/04 ATIVIDADE ODONTOLÓGICA OBJETO 
LICENCIADO: EQUIPAMENTO Tipo: RAIOS X ODONTOLÓGICO INTRA-ORAL, GNATUS/ 
TIME - X 66, 4012679016, 66 KVP/6,5 MA

Nº CEVS: 350600301-863-004044-1-1             DATA DE VALIDADE: 29/04/2022
Nº PROTOCOLO: 141483/2020 A             DATA DO PROTOCOLO: 03/12/2020
RAZÃO SOCIAL: CLINICA ODONTOLOGICA CLEAN FACE LTDA ME
NOME FANTASIA: CLEAN FACE
CNPJ / CPF: 28.250.888/0001-30
LOGRADOURO: Rua AVIADOR GOMES RIBEIRO NÚMERO: 4-66 VILA SANTA IZABEL
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8630-5/04
ATIVIDADE ODONTOLÓGICA OBJETO LICENCIADO: EQUIPAMENTO Tipo: RAIOS X 
ODONTOLÓGICO INTRA-ORAL, GNATUS/TIMEX 70 C, 0091206006, 70 KVP/ 7 MA

Responsável(is) assume(m) cumprir a legislação a vigente e observar as boas práticas referentes às 
atividades e ou serviços prestados, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais 
exigências, ficando, inclusive, sujeito(s) ao cancelamento deste documento.

DIVISÃO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - SEÇÃO DE CONTROLE DE ZOONOSES

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
115058/21 JOSE CORREA DE MIRANDA 10203/F-1

RECUSA DE ASSINATURA DE NOTIFICAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE MULTA:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
152910/20 ELOISA APARECIDA ROQUE 3841/F-1

EXTRATOS
3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 9.395/19 - PROCESSO Nº 19.534/19 - CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU - CONTRATADA: BAURULAV - LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME  
- OBJETO: As partes resolvem alterar o item 2.1 da Cláusula Segunda do contrato, para acrescer mais 
12 (doze) meses ao prazo de vigência, passando a ter a seguinte redação: “2.1. O contrato terá vigência 
pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses, a contar de sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e 
sucessivos períodos, nos termos do art. 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, 
caso haja interesse entre as partes.” 2. Por via de consequência, valor total do contrato será acrescido 
de R$ 195.568,80 (cento e noventa e cinco mil, quinhentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos), 
razão pela qual o item 4.1 da Cláusula Quarta do contrato original passa a ter a seguinte redação: “4.1. O 
CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pela contratação descrita na Cláusula Primeira a importância 
de R$ 557.650,80 (quinhentos e cinquenta e sete mil, seiscentos e cinquenta reais e oitenta centavos), que 
será suportada pela Dotação Orçamentária do Município de Bauru, da Secretaria Municipal de Saúde.” - 
ASSINATURA: 16/06/21.

Seção III
Editais

CONSELHOS E FUNDOS MUNICIPAIS

CONVOCAÇÃO
6ª Reunião Ordinária Online (virtual) Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência COMUDE

O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência – COMUDE, Gestão 2019/2021, neste 
ato representado pela sua  Coordenadora de acordo com o artigo 14 Inciso I de seu Regimento Interno, 
CONVOCA os (as) conselheiros (as) e seus respectivos suplentes, assim como as demais pessoas 
comprometidas e interessadas nos assuntos pertinentes às pessoas com deficiência a participarem da 6ª 
Reunião ORDINÁRIA, a ocorrer em ambiente virtual, conforme segue:
Data: 29/07/2021 - 5ª feira as 14h30’.
Tópico: Reunião do COMUDE
Hora: 29 jul. 2021 14:30 São Paulo
Entrar na reunião Zoom
https://us04web.zoom.us/j/71314343997?pwd=Y3Jxb3hJdGFLbGYzSWhBNHVrU3hNdz09
ID da reunião: 713 1434 3997
Senha de acesso: 2UYRM6
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PAUTA:
I – Expediente
- Leitura para aprovação da Ata da  4ª Reunião  Extraordinária de  11 e 24/06/2021, encaminhada no email  
dos conselheiros;
- Ofícios:
De nºs 16, 19 a 26/2021 encaminhado às OSCs e SEBES sobre a Semana de Prevenção as Deficiências
II- Ordem do Dia: Assuntos:
1- Semana de Prevenção as Deficiência, que será realizada em setembro/2021;
2- Acompanhamento do COMUDE no atendimento as Pessoas com Deficiência na Casa da da Mulher;
3- Conferência Municipal da Pessoa com  Deficiência.
III- Palavra aos Conselheiros e Participantes

Bauru, 23  de julho de 2021.
ARIANI QUEIROZ SA

COORDENADORA DO COMUDE

7ª Reunião Extraordinária Online (virtual)
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente - CMDCA

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente - CMDCA, neste ato, representado pela sua 
presidente de acordo com o artigo 10,  incisos I, II, III, VIII e IX de seu Regimento Interno, CONVOCA, 
os conselheiros (as) e seus respectivos suplentes, assim como as pessoas comprometidas e interessadas nos 
assuntos pertinentes à Crianças e Adolescentes, a participarem da 7ª Reunião Extraordinária a ocorrer 
em ambiente virtual, como segue:

Data: 28/07/2021 - 4ª feira as 8h30’.
Link da reunião: meet.google.com/afe-anra-ahz   Ou o Meet e digite este código: afe-anra-ahz
PAUTA:
I - Expediente
Aprovação da Ata da Reunião Extraordinária realizada em 16/06/2021.
Ofícios   do FMDCA nºs 147,153 e 154/2021
II - Ordem do Dia: Assuntos:
1. Resultado das deliberações da última reunião extraordinária 16/06/2021;
2. Chamamento Público: Projetos Habilitados e não habilitados;
3. Saldo em conta FMDCA;
4. Agendar reunião para tratar os projetos aprovados e quem será contemplado;
5. PAA nº2302/21 - Promotor Lucas Pimentel solicitou informações acerca do projeto de
Inclusão digital;
6. Chamamento Público Simplificado para compra dos 200 chip com pacote de dados;
7.Solicitação do Conselho Tutelar I e II para aquisição de bens materiais permanentes e de consumo;
8. Eleição preenchimento cargo vago na  Diretoria Executiva do CMDCA  de 1ª e 2ª Secretária;
III - Palavra aos Conselheiros e Participantes

Bauru,23 de julho de 2021
NATÁLIA ISABELE BARBE

PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
CMDC - BAURU

AVISOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 337/2021 - PROCESSO Nº 137.302/2019 - CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU – CONTRATADA: ZEUS COMERCIAL EIRELI – Interessada: Gabinete 
do Prefeito e as Secretarias Municipais: da Educação, da Saúde, de Obras, do Bem-Estar Social, do Meio 
Ambiente, de Esporte e Lazer, de Cultura, das Administrações Regionais, da Agricultura e Abastecimento, 
do Planejamento, dos Negócios Jurídicos, do Gabinete e do 12º Grupamento de Bombeiros e a Emdurb, 
cujas especificações estão indicadas no anexo I do Processo Administrativo n. 137.302/19, mediante 
emissão de Notas de Empenho, conforme termos de sua proposta devidamente anexada ao processo 
administrativo e preços abaixo consignados:

Item Un. Qtde. 
Estimada Especificações mínimas Marca/

Modelo
Valor Un. 

R$

01 UN 123 PNEU 175/70 R14, novo (Primeira 
Linha)

Roadking modelo 
Radial 109 271,00

02 UN 78 PNEU 185/60 R14, novo (Primeira 
Linha) Aptany modelo RP203 264,00

03 UN 50 PNEU 175/65 R14, novo (Primeira 
Linha) Apollo modelo Amazer 254,30

PRAZO: 01 ano –– MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 230/2021 – ASSINATURA: 
19/07/2021 – VALIDADE: 18/07/2022.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 340/2021 - PROCESSO Nº 42.872/2021 - CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU – CONTRATADA: SP MÍDIA DIGITAL & COMUNICAÇÃO VISUAL 
LTDA – Interessada: Secretaria Municipal do Meio Ambiente, cujas especificações estão indicadas no 
anexo I do Edital nº 198/2021 do Processo Administrativo n. 42.872/2021, mediante emissão de Notas 
de Empenho, conforme termos de sua proposta devidamente anexada ao processo administrativo e preços 
abaixo consignados:
LOTE 01 – PLACAS EM PVC, BANNERS E ADESIVOS – COTA EXCLUSIVA PARA ME/EPP

ITEM QTD. UNID. DESCRIÇÃO VALOR 
UNIT.

1 139 UN

CONFECÇÃO DE PLACA EM PVC, COM ESPESSURA 
MÍNIMA DE 2 MM, IMPRESSÃO DIGITAL, 

MULTICOLORIDA, NA MEDIDA MÁXIMA DE 1,00 M X 
0,80 M CADA PEÇA, SEM INSTALAÇÃO. A ARTE SERÁ 

FORNECIDA PELA SECRETARIA INTERESSADA.

R$ 50,00

2 173 UN

CONFECÇÃO DE BANNERS NA MEDIDA MÁXIMA DE 
1,20 M X 0,80 M CADA PEÇA, EM LONA, COM IMPRESSÃO 
DIGITAL, MULTICOLORIDA, GRANULOMETRIA MÍNIMA 

DE 380 G, CONTENDO ILHÓS REFORÇADO A CADA 15 
CM DE DISTÂNCIA, SEM INSTALAÇÃO. A ARTE SERÁ 

FORNECIDA PELA SECRETARIA INTERESSADA.

R$ 30,90

3 422 UN

CONFECÇÃO DE ADESIVO EM IMPRESSÃO DIGITAL, 
MULTICOLORIDA, NAS MEDIDAS 28,0 X 28,0 CM., EM 

MATERIAL RESISTENTE AS INTEMPERES (CHUVA E SOL) 
PARA FIXAÇÃO EM LOCAL ABERTO, SEM INSTALAÇÃO, 

A ARTE SERÁ FORNECIDA PELA SECRETARIA 
INTERESSADA.

R$ 2,00

PRAZO: 01 ano –– MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 149/2021 – ASSINATURA: 
21/07/2021 – VALIDADE: 20/07/2022.

NOTIFICAÇÃO DE NOVA CLASSIFICAÇÃO - Edital nº 122/2020 - Processo n. º 35.069/2020 – 
Modalidade: da Concorrência Pública nº 006/2020 – Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO, SOB REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA, DE 
REVITALIZAÇÃO COMPLETA DOS SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS 
SEGUINTES LOCALIDADES: AV. NAÇÕES UNIDAS - TRECHO NORTE - CONTÍNUO ENTRE 
A ROTATÓRIA COM A AV. PRESIDENTE JÂNIO DA SILVA QUADROS E A RUA JÚLIO 
PRESTES, AV. NAÇÕES UNIDAS - TRECHO SUL – CONTÍNUO ENTRE O TREVO COM A 
SP 300 (RONDON) E A AV. DUQUE DE CAXIAS; AV. NUNO DE ASSIS – TRECHO CONTÍNUO 
ENTRE A ROTATÓRIA COM A SP 300 (RONDON) E A RUA TIRADENTES EM BAURU, DE 
ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA/PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, 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 - Interessado: Secretaria Municipal de Obras. A Comissão Permanente de Licitações, tendo 
em vista a decisão da Autoridade Competente que anulou parcialmente a decisão desta Comissão que 
classificou a empresa POTENCIAL ELÉTRICO SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO EIRELI, bem como 
o contrato nº 10.104/2020 por ter apresentado proposta em desconformidade com as especificações do 
Edital nº 122/2020, conforme consta do Processo Administrativo nº 35.069/2020 e publicação no Diário 
Oficial de 27/05/2021 RESOLVE CLASSIFICAR as empresas abaixo por estarem de acordo com que 
determina o edital 122/2020 e contém valores (preços unitários), praticados pelo mercado:
1º CLASSIFICADA: RT ENERGIA E SERVIÇOS LTDA, no valor global de R$ 1.123.854,72;
2º CLASSIFICADA: WT TECNOLOGIA GESTÃO E ENERGIA LTDA, no valor global de R$ 
1.134.303,38;
3º CLASSIFICADA: ENERGEPAR EMPREENDIMENTOS ELÉTRICOS LTDA, no valor global 
de R$ 1.279.732,75;
4º CLASSIFICADA: MAZZA FREGOLENTE & CIA – ELETRICIDADE E CONSTRUÇÕES 
LTDA, no valor global de R$ 1.454.231,71.
Abre-se prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis, nos termos do artigo 109, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93.
Bauru, 23/07/2021 – Talita Cristina Pereira Vicente – Diretora da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO - Edital nº 180/2021 - Processo n.º 79.263/2020 – 
Modalidade: Concorrência Pública nº 005/2021 - Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO, SOB REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA DE 1.023,13 M² 
DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE BASE DE BRITA GRADUADA, 264,78 METROS 
DE GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS, 06 RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, 337,60 M² 
DE CALÇADAS; 07 POÇOS DE VISITA   E DEMAIS ITENS CONSTANTES DO TERMO DE 
REFERÊNCIA/PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, 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 – NO PARQUE 
PRIMAVERA, PERTENCENTE AO CONVÊNIO FIRMADO COM O MINISTÉRIO DO 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL – CONTRATO DE REPASSE Nº 902165/MDR/CAIXA 
- Interessado: Gabinete / Secretaria Municipal de Obras. A COMISSÃO PERMANENTE DE 
LICITAÇÕES, analisando as propostas e planilhas apresentadas no processo em epígrafe, e o parecer 
técnico da Arq. Perola Mota Zanotto, da Secretaria Municipal de Obras, e membro suplente da Comissão, 
anexo à folha 220, RESOLVE: CLASSIFICAR FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, 
no valor global de R$ 309.199,16 (trezentos e nove mil, cento e noventa e nove reais e dezesseis centavos), 
por atender os requisitos do subitem 8.3.4 do Edital 180/2021, e contém valores (preços unitários), 
praticados atualmente pelo mercado da construção civil:
Abre-se prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis, nos termos do artigo 109, da Lei Federal nº 8.666/93.
Bauru, 23/07/2021 – Talita Cristina Pereira Vicente – Diretora da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE HABILITAÇÃO - Edital nº 145/2021 - Processo n.º 79.178/2020 – Modalidade: 
Concorrência Pública nº 003/2021 - Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
PARA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO MUSEU FERROVIÁRIO REGIONAL DE BAURU, 
SITO NA RUA PRIMEIRO DE AGOSTO, SEM NÚMERO, ÁREA 1-B, BAIRRO: CENTRO, CEP: 
17010-011, MUNICÍPIO: BAURU – S.P, COM DEMAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS, 
MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E TUDO O MAIS QUE SE FIZER BOM E NECESSÁRIO, 
EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E NORMAS OFERECIDAS PELA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PROJETO PERTENCENTE AO CONVÊNIO FEDERAL 
Nº 899086/2020 -  MTUR/CAIXA/PMB – POR INTERMÉDIO DO GESTOR DO PROGRAMA 
MINISTÉRIO DO TURISMO -  Interessado: Gabinete Convênio / Secretaria Municipal de Cultura. A 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES, analisando os documentos apresentados no processo 
em epígrafe e o parecer técnico da Arquiteta a Srª. Pérola Mota Zanotto da Secretaria Municipal de Obras, e 
membro suplente da Comissão Permanente de Licitação, anexo as fls. 337/339, RESOLVE: HABILITAR 
as empresas: D.C.A DE SOUZA LTDA e MAGNUS GTV – ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 
EIRELI - ME, por comprovarem a capacidade técnica operacional da empresa e do profissional, 
conforme determina no subitem 6.1.3 – Qualificação Técnica, do Edital 145/2021.
Abre-se prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis, nos termos do artigo 109, da Lei Federal nº 8.666/93.
Bauru, 23/07/2021 – Talita Cristina Pereira Vicente – Diretora da Divisão de Licitações.
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NOTIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO - Edital nº 141/2021 - Processo n.º 79.154/2020 – 
Modalidade: Concorrência Pública nº 002/2021 - Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA PARA REFORMA E REVITALIZAÇÃO NO JARDIM BOTÂNICO – REFORMA 
DO ESTACIONAMENTO, SITO ROD. COMANDANTE JOÃO RIBEIRO DE BARROS (SP 
225), KM 232, S/Nº – JARDIM TANGARÁS - CEP: 17032-245 - BAURU/SP, COM DEMAIS 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E TUDO O MAIS 
QUE SE FIZER BOM E NECESSÁRIO, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES 
E NORMAS OFERECIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PROJETO 
PERTENCENTE AO CONVÊNIO FEDERAL Nº 899089/2020 -  MTUR/CAIXA/PMB – POR 
INTERMÉDIO DO GESTOR DO PROGRAMA MINISTÉRIO DO TURISMO - Interessado: 
Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Notificamos aos interessados no processo licitatório epigrafado 
que o julgamento e a classificação havido foi devidamente Homologado pela Prefeita Municipal em 
20/07/2021 PLAW CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, no valor 
global de R$ 355.393,18 (trezentos e cinquenta e cinco mil, trezentos e noventa e três reais e dezoito 
centavos).
Bauru, 23/07/2021 – Talita Cristina Pereira Vicente – Diretora da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - Edital nº 163/2021 - Processo nº 
133.121/2020 – Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 087/2021 - Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 
DE ESCRITÓRIO V, SENDO: 20.919 CAIXAS DE CANETA ESFEROGRÁFICA; 12.727 CAIXAS 
P/ ARQUIVO EM POLIESTILENO E PLÁSTICA; 5.955 CAIXAS P/ ARQUIVO MORTO DE 
PAPELÃO; 1.633 BORRACHAS BRANCA Nº 40 MACIA; 77 APAGADORES P/ QUADRO 
BRANCO; 4.753 LÁPIS PRETO Nº 2 CORPO DE MADEIRA; 216  LAPISEIRAS TÉCNICA; 
1.395 BLOCOS COM ADESIVOS REPOSICIONÁVEL; 482 CALCULADORAS C/ VISOR LCD; 
904  CADERNOS ESPIRAL, CAPA DURA, UNIVERSITÁRIO; 361 BARBANTES 8 FIOS; 1.848  
APONTADORES DE LÁPIS; 8.536  CANETAS MARCA TEXTO, MELHORES ESPECIFICADOS 
NOS ANEXOS I E III DO EDITAL – PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - Interessado: 
Todas as Secretarias Municipais, Gabinete do Prefeito, 12° Grupamento do Corpo de Bombeiros, DAE 
e FUNPREV. Notificamos aos interessados no processo licitatório epigrafado que o julgamento e a 
classificação havida foi devidamente Homologada pelo Sr. Secretário Municipal da Administração em 
21/07/2021 conforme abaixo:
LOTE 1 – CANETA ESFEROGRÁFICA - “COTA PRINCIPAL” - (COD. BEC 3083659)

EMPRESA: SLIM SUPRIMENTOS LTDA – EPP – VALOR TOTALR$ 9.099,07

Item ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS UNIDADE

Qtd. 
Total 
Anual 

Estimada

MARCA V.UNIT

01

CANETA ESFEROGRÁFICA, esfera de 
tungstênio com espessura de 01 mm, tinta 
de qualidade à base de corantes orgânicos, 

azul, corpo da caneta hexagonal, 
transparente e com respiro (furo), sem 

partes rosqueáveis.  Ótimo rendimento sem 
falhar. De primeira qualidade.

UN 12.058 COMPACTOR R$ 0,44

02

CANETA ESFEROGRÁFICA, esfera de 
tungstênio com espessura de 01 mm, tinta 
de qualidade à base de corantes orgânicos, 

preta, corpo da caneta hexagonal, 
transparente e com respiro (furo), sem 

partes rosqueáveis. Ótimo rendimento sem 
falhar. De primeira qualidade.

UN 5.023 COMPACTOR R$ 0,45

03

CANETA ESFEROGRÁFICA, esfera de 
tungstênio com espessura de 01 mm, tinta 
de qualidade à base de corantes orgânicos, 

vermelha, corpo da caneta hexagonal, 
transparente e com respiro (furo), sem 

partes rosqueáveis.  Ótimo rendimento sem 
falhar. De primeira qualidade.

UN 3.838 COMPACTOR R$ 0,40

LOTE 2 – CAIXA PARA ARQUIVO “COTA PRINCIPAL - (COD. BEC 3083675)
EMPRESA: ANA VALERIA TONELOTTO - VALOR TOTAL R$ 74.499,50

Item ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS UNIDADE
Qtd. Total 

Anual 
Estimada

MARCA V.UNIT

01

CAIXA P/ ARQUIVO EM 
POLIESTILENO (sem furos) com 05 
pastas suspensas no mínimo, 05 visores, 

com TAMPA (com ou sem alça) na 
cor PRETA, empilhável, MED MÍN. 

39X14X25CM. De primeira qualidade.

UN 67 DELLO/0332 R$ 
68,90

02
CAIXA P/ ARQUIVO MORTO, 

PLÁSTICA POLIONDA OFÍCIO. De 
primeira qualidade.

UN 12.660 ALAPLAST/
OFICIO R$ 5,52

LOTE 3 – CAIXA PARA ARQUIVO MORTO -  COTA RESERVADA” - (COD. BEC 3083683)
EMPRESA: ANA VALERIA TONELOTTO – VALOR TOTAL R$ 18.758,25

Item ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS UNIDADE
Qtd. Total 

Anual 
Estimada

MARCA V.UNIT

01

CAIXA P/ ARQUIVO MORTO DE 
PAPELÃO, MÉD. 360 X 135 X 250 mm. 
Rápida montagem com ótimo fechamento. 

De primeira qualidade.

UN 5.955 DB /
PAPELÃO R$ 3,15

LOTE 4 –   “COTA PRINCIPAL” - (COD. BEC 3122735)
EMPRESA: GILBERTO DOS SANTOS TOSTA ME - VALOR TOTAL R$ 2.216,61

Item ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS UNIDADE
Qtd. Total 

Anual 
Estimada

MARCA V.UNIT

01

BORRACHA BRANCA Nº 40 MACIA 
E FLEXÍVEL, apaga qualquer graduação 
de grafite sem borrar o papel. De primeira 

qualidade.

UN 1.633 MASTER R$ 0,17

02

APAGADOR P/ QUADRO BRANCO, 
BASE EM FELTRO 100% LÃ (macio 
e resistente), com pegador, corpo feito 
de plástico resistente com as seguintes 

medidas mínimas: 50 mm de largura, 145 
mm de comprimento, 30 mm de altura, 

Ótima apagabilidade.

UN 77 STARPRINT R$ 2,85

03

LÁPIS PRETO Nº 2 CORPO DE 
MADEIRA 100% REFLORESTADA 

(MADEIRA DE REFLORESTAMENTO 
CERTIFICADA), APONTADO. De 

primeira qualidade.

UN 4.753 ECOLE R$ 0,19

04
LAPISEIRA TÉCNICA P/ GRAFITE 

0,5, CORPO PLÁSTICO RESISTENTE E 
PONTA DE AÇO. De primeira qualidade.

UN 94 LYKE R$ 3,78

05
LAPISEIRA TÉCNICA P/ GRAFITE 
0,7, CORPO PLÁSTICO E PONTA DE 

AÇO. De primeira qualidade.
UN 122 LIKE R$ 3,78

LOTE 5 –   “COTA PRINCIPAL” - (COD. BEC 3205142)
EMPRESA: SLIM SUPRIMENTOS LTDA – EPP – VALOR TOTAL R$ 27.677,86

Item ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS UNIDADE
Qtd. Total 

Anual 
Estimada

MARCA V.UNIT

01

BLOCO COM ADESIVO 
REPOSICIONÁVEL, medida: 33 x 50 mm 
no mínimo, 100 fls. (pacote com 04 blocos). 

De primeira qualidade.

UN 700 COLACRIL R$ 3,20

02

BLOCO COM ADESIVO 
REPOSICIONÁVEL, produzido 100% 
em papel comum, medida: 75 x 100 mm 
no mínimo, com 100 folhas. De primeira 

qualidade.

UN 695 COLACRIL R$ 3,18

03

CALCULADORA C/ VISOR LCD, funções 
porcentagem, raiz quadrada e correção, 12 
dígitos, memória, inversor de sinais, dupla 

alimentação: solar e de 01 bateria, auto 
desliga, display grande. Garantia mínima de 

06 meses. De primeira qualidade.

UN 482 M.JOUR R$ 
15,00

04

CADERNO ESPIRAL, CAPA DURA, 
UNIVERSITÁRIO, 1X1, 96 FLS, MIOLO: 
papel comum, 56 grm2, capa papelão 600 
grm revestido em papel couche 90 grm, 

acabamento: em espiral confeccionado em 
arame revestido com plástico com espessura 
01 mm, espiralação com passo de 08 mm, 

com furação oval e acabamento de primeira 
qualidade.

UN 904 NOVA 
ONDA R$ 5,00

05
BARBANTE 8 FIOS, 100% ALGODÃO, 

ACABAMENTO SUPERFICIAL CRÚ, EM 
ROLOS DE 250 GR.

UN 361 CORBATEX R$ 
10,16

06

APONTADOR DE LÁPIS, sem depósito, 
lâmina de aço temperado, com excelente fio 
de corte, sem ondulações ou deformações, 

com acabamento cromado. Alta resistência e 
ótima apontabilidade. Formato ergonômico. 

De primeira qualidade.

UN 1.848 LYKE R$ 0,30

07
CANETA MARCA TEXTO c/ tinta 

fluorescente de alta durabilidade, ponta 
chanfrada. Verde. De primeira qualidade.

UN 2.474 LYKE R$ 0,85

08
CANETA MARCA TEXTO c/ tinta 

fluorescente de alta durabilidade, ponta 
chanfrada. Amarela. De primeira qualidade.

UN 6.062 LYKE R$ 0,85

Bauru, 23/07/2021 – Talita Cristina Pereira Vicente – Diretora da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - Edital nº 269/2021 – Processo nº 
70.990/2020 – Modalidade: Pregão Eletrônico nº 217/2021 – do tipo MENOR PREÇO POR ITEM 
(AGRUPAMENTO DE ITENS – DESCRIÇÃO DETALHADA, VIDE EDITAL) – AMPLA 
PARTICIPAÇÃO - Objeto: AQUISIÇÃO DE UM (01) VEÍCULO AUTOMOTOR ZERO 
QUILOMETRO DE FABRICAÇÃO NACIONAL, TIPO CAMINHONETE (PICK-UP) COM 
CABINE SIMPLES E AS DEMAIS CARACTERISTICAS CONSTANTES NO TERMO DE 
REFERENCIA (ANEXO IX DO EDITAL 269/2021) – Interessado: Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente. Notificamos aos interessados no processo licitatório epigrafado que o julgamento e a classificação 
havida foi devidamente Adjudicada pelo Pregoeiro em 21/07/2021 e Homologada pelo Senhor Secretário 
Municipal de Administração em 22/07/2021, conforme abaixo:
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ITEM 01 – AQUISICAO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PICK-UP – AMPLA PARTICIPAÇÃO
EMPRESA: MILAZZO VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.

Item Qt Unid ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS MARCA 
MODELO

R$ 
TOTAL

1 01 Unid

VEÍCULO AUTOMOTOR ZERO KM, DE 
FABRICAÇÃO NACIONAL, TIPO CAMINHONETE 

(PICK-UP), CABINE SIMPLES COM AS 
SEGUINTES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

MÍNIMAS: COR BRANCA, ANO 2021, MODELO 
MAIS RECENTE NA DATA DE ENTREGA; 
MOTOR BICOMBUSTÍVEL COM INJEÇÃO 

ELETRÔNICA, 04 CILINDROS, 08 VÁLVULAS, 
1.3 LITROS OU MAIOR, COM POTÊNCIA 

MÁXIMA DE NO MÍNIMO 93 CV; TRANSMISSÃO 
MECÂNICA COM NO MÍNIMO 05 MARCHAS 
À FRENTE E 01 À RÉ; FREIOS ABS COM EBD; 

AIR BAG PARA O MOTORISTA E PASSAGEIRO; 
DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA; BANCOS 

COM CAPAS EM MATERIAL IMPERMEÁVEL 
COM APOIOS DE CABEÇA E REGULAGEM 

DE ALTURA; CINTOS DE SEGURANÇA 
RETRÁTEIS DE 03 PONTOS COM REGULAGEM 

DE ALTURA. CARROCERIA: 02 PORTAS, 
CAÇAMBA COM CAPÁCIDADE DE 700 KGF 

OU MAIOR, TAPETES EM BORRACHA NO PISO 
DA CABINE, PROTETOR DE CAÇAMBA COM 

CAPOTA MARÍTIMA, PROTETOR DE CARTER, 
GRADE PROTETORA DO VIDRO TRASEIRO; 
PARACHOQUE TRASEIRO COM ESTRIBOS 

ANTIDERRAPANTES E RETROREFLETORES; 
GANCHOS PARA AMARRAÇÃO DE CARGA 
NA CAÇAMBA. GARANTIA DE 12 MESES 
OU 100.000 KM. O VEÍCULO DEVERÁ TER 

CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA DO 
FABRICANTE NA CIDADE DE BAURU/

SP. O VEÍCULO DEVERÁ SER ENTREGUE 
DOCUMENTADO E EMPLACADO EM NOME DA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU E DEVERÁ 
CONTER TODOS OS ITENS EXIGIDOS PELO 

CONTRAN, REGULAMENTAÇÕES DE TRANSITO 
E NORMAS AMBIENTAIS

FIAT/NOVA 
STRADA 

FREEDOM 
1.3 FLEX 
BRANCA 

21/22

R$ 
97.500,00

TOTAL DO ITEM 1: R$ 
97.500,00

Bauru, 23/07/2021 – Talita Cristina Pereira Vicente – Diretora da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - 
Edital nº 299/21 - Processo nº 85.853/21 - Modalidade: Pregão Eletrônico nº 223/21 - Tipo: Menor Preço 
Por Lote - Objeto: AQUISIÇÃO DA QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL DE 7.200 KG DE GRÃO 
DE BICO, DEVIDAMENTE ESPECIFICADOS NO ANEXO I DO EDITAL, PELO SISTEMA DE 
REGISTRO DE PREÇOS – Interessada: Secretaria da Educação, Sebes e Depto de Água e Esgoto. 
RECEBIMENTO DA PROPOSTA ELETRÔNICA: Até às 09hs do dia 06/08/21. ABERTURA DA 
SESSÃO PÚBLICA: dia 06/08/21, às 09hs. Informações na Div. de Compras e Licitações, R. Raposo 
Tavares 8-38, Vl. Sto. Antônio, horário das 08h às 12h e 13h às 17h fones (14) 3214-3307/3214-4744. 
O Edital está disponível através de download gratuito no site www.bauru.sp.gov.br, poderá ser acessado 
também através do site www.bec.sp.gov.br, OC: 820900801002021OC00303, onde se realizará a sessão 
de pregão eletrônico. Bauru, 23/07/21 – Davison de Lima Gimenes – Dir da Div de Compras e Licitações 
– SME.

NOTIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - Edital n.º 
242/2021 – Processo n.º 4.177/2021 – Modalidade: Pregão Eletrônico nº150/2021 - Tipo: Menor Preço 
do Lote – Contrato - Objeto: AQUISIÇÃO DE 15.500 PLANOS DE DADOS DE NO MÍNIMO 10 
GB CADA, POR MEIO DE CHIP TRIPLO CORTE (MINI-SIM, MICRO-SIM E NANO-SIM) 
COM CONECTIVIDADE 4G OU SUPERIOR, devidamente especificado no anexo I do edital 
– Interessada: Secretaria Municipal da Educação. Notificamos aos interessados no processo licitatório 
epigrafado que o julgamento e a classificação havidos foram devidamente Homologado em 23/07/2.021 
pela Sra. Prefeita Municipal da seguinte forma:
LOTE 1 – PLANO DE DADOS – DISPUTA AMPLA
TIM S/A – CNPJ: 02.421.421/0001-11

It Qte Un. Descrição do produto Marca
Vl. 

Unit.

Total Mensal 
(Unitário 
Mensal x 

Quantidade)

Total Anual 
(Total Mensal 
x 12 Meses)

1 15.500 Unid.

Planos de dados de no mínimo 
10Gb cada, por meio de 

chip triplo corte (Mini-SIM, 
Micro-SIM e Nano-SIM), 

conectividade 4G ou superior. 
Especificação completa no 

anexo I do edital nº 242/2021.

TIM 
S/A

R$ 
5,49

R$
85.095,00

R$ 
1.021.140,00

VALOR TOTAL: R$ 1.021.140,00 (UM MILHÃO VINTE E UM MIL CENTO E QUARENTA 
REAIS).
Bauru, 23/07/2.021 – Davison de Lima Gimenes – Diretor da Divisão de Compras e Licitações – SME.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 336/21 – PROCESSO Nº 38.758/21 – CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU – CONTRATADA: T SALE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS 
LTDA – OBJETO: DA QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL DE 25.000 (VINTE E CINCO MIL) 
FRASCOS DE ÓLEO DE GIRASSOL E 16.170 KG (DEZESSEIS MIL CENTO E SETENTA QUILOS) 
DE SAL, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, - Interessadas: Secretaria da Educação, Bem 
Estar Social, e Departamento de Água e Esgoto, cujas especificações estão indicadas no Anexo I do Edital 
nº 161/2021, mediante emissão de Notas de Empenho e conforme os termos de sua proposta anexada ao 
processo administrativo e preço abaixo consignado:
LOTE 1 – ÓLEO DE GIRASSOL – COTA PRINCIPAL

It
Qtde est 

anual
Un Descrição mínima do produto Marca

Valor 
unitário

Valor 
Total

01 22.000 FR
Óleo de girassol: Demais especificações 

conforme Anexo I do Edital
SINHÁ 12,20 268.400,00

LOTE 2 – ÓLEO DE GIRASSOL – COTA RESERVADA

It
Qtde est 

anual
Un Descrição mínima do produto Marca

Valor 
unitário

Valor 
total

01 3.580 FR
Óleo de girassol: Demais especificações 

conforme Anexo I do Edital
SINHÁ 12,20 43.676,00

LOTE 3 – SAL IODADO – COTA PRINCIPAL

It
Qtde est 

anual
Un Descrição mínima do produto Marca

Valor 
unitário

Valor 
total

01 16.350 KG
SAL IODADO REFINADO DE MESA: 

Demais especificações conforme Anexo I do 
Edital

GARÇA 1,52 24.852,00

PRAZO: 01 ano –– MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nº 97/21 – ASSINATURA: 19/07/2021 
– VALIDADE: 18/07/22. Bauru, 23/07/21 – Davison de Lima Gimenes – Dir. da Div. de Compras e 
Licitações – SME.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 319/21 – PROCESSO Nº 60.276/21 – CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU – CONTRATADA: CACO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA – OBJETO: 
AQUISIÇÃO DE VEGETAIS CONGELADOS SENDO A QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL 
DE 10.560 (DEZ MIL QUINHENTOS E SESSENTA) KG DE BRÓCOLIS, 10.500 (DEZ MIL E 
QUINHENTOS) KG DE ABÓBORA MADURA, 10.560 (DEZ MIL QUINHENTOS E SESSENTA) KG 
DE MANDIOQUINHA E 10.560 (DEZ MIL QUINHENTOS E SESSENTA) KG DE JARDINEIRA DE 
LEGUMES, COM ENTREGA PONTO A PONTO, - Interessadas: Secretaria da Educação, Bem Estar 
Social, e Saúde cujas especificações estão indicadas no Anexo I do Edital nº 202/2021, mediante emissão 
de Notas de Empenho e conforme os termos de sua proposta anexada ao processo administrativo e preço 
abaixo consignado:
LOTE 1 – BRÓCOLIS – DISPUTA AMPLA

It
Qtde 
est 

anual
Unid.

Descrição mínima do 
produto

Marca

Valor 
unitário 
(kg do 

produto)

Valor da 
entrega 
ponto a 
ponto

Valor Unit 
(kg) do 
produto 
com a 

logística

1 10.560 Kg

BRÓCOLIS PROCESSADO, 
EM FLORETES, 

CONGELADO: Demais 
especificações conforme 

Anexo I do Edital

De 
Marchi

R$ 12,56 R$ 1,00 R$ 13,56

LOTE 2 – ABÓBORA – DISPUTA AMPLA

It
Qtde 
est 

anual
Unid. Descrição mínima do produto Marca

Valor 
unitário 
(kg do 

produto)

Valor da 
entrega 
ponto a 
ponto

Valor Unit 
(kg) do 
produto 
com a 

logística

2 10.500 Kg

ABÓBORA MADURA OU 
JAPONESA, PROCESSADA, 
EM CUBOS OU PEDAÇOS, 

CONGELADA: Demais 
especificações conforme Anexo 

I do Edital

De 
Marchi

R$ 14,02 R$ 1,00 R$ 15,02

LOTE 3 – MANDIOQUINHA – DISPUTA AMPLA

It
Qtde 
est 

anual
Unid. Descrição mínima do produto Marca

Valor 
unitário 
(kg do 

produto)

Valor da 
entrega 
ponto a 
ponto

Valor Unit 
(kg) do 
produto 
com a 

logística

3 10.560 Kg

MANDIOQUINHA 
PROCESSADA, EM 

CUBOS OU PEDAÇOS, 
CONGELADA: Demais 

especificações conforme Anexo 
I do Edital

De 
Marchi

R$ 13,95 R$ 1,00 R$ 14,95
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LOTE 4 – JARDINEIRA DE LEGUMES – DISPUTA AMPLA

It
Qtde 
est 

anual
Unid. Descrição mínima do 

produto Marca

Valor 
unitário 
(kg do 

produto)

Valor da 
entrega 
ponto a 
ponto

Valor Unit 
(kg) do 
produto 
com a 

logística

4 10.560 Kg

JARDINEIRA DE 
LEGUMES, PROCESSADA, 

CONGELADA: Demais 
especificações conforme 

Anexo I do Edital

De 
Marchi R$ 11,58 R$ 1,00 R$ 12,58

PRAZO: 01 ano –– MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nº 152/21 – ASSINATURA: 13/07/2021 
– VALIDADE: 12/07/22. Bauru, 23/07/21 – Davison de Lima Gimenes – Dir. da Div. de Compras e 
Licitações – SME.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 321/2021 – PROCESSO Nº 27.820/21 – CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU – CONTRATADA: ON-X COMÉRCIO E SOLUÇÕES EDUCACIONAIS 
EIRELI EPP – OBJETO: QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL DE 5.600 UN PINCÉIS PARA 
QUADRO BRANCO E/OU VIDRO DE DIVERSAS CORES E 8.000 UN DE RECARGAS DE PINCÉIS, 
SISTEMA REGISTRO DE PREÇO - Interessadas: Secretaria da Educação, cujas especificações estão 
indicadas no Anexo I do Edital nº 197/2021, mediante emissão de Notas de Empenho e conforme os termos 
de sua proposta anexada ao processo administrativo e preço abaixo consignado:
LOTE 01 – PINCÉIS PARA QUADRO BRANCO E/OU VIDRO E RECARGA DE PINCÉIS – 
COTA PRINCIPAL

IT QTD ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA MARCA VALOR 
UNIT. R$

1 1050 
UN

PINCEL PARA QUADRO BRANCO E/OU DE VIDRO, 
RECARREGÁVEL, NA COR PRETA: Demais especificações 

conforme Anexo I do Edital
BRW 10,21

2 1050 
UN

PINCEL PARA QUADRO BRANCO E/OU DE VIDRO, 
RECARREGÁVEL, NA COR AZUL: Demais especificações 

conforme Anexo I do Edital
BRW 10,21

3 1050 
UN

PINCEL PARA QUADRO BRANCO E/OU DE VIDRO, 
RECARREGÁVEL, NA COR VERMELHA: Demais 

especificações conforme Anexo I do Edital
BRW 10,21

4 1050 
UN

PINCEL PARA QUADRO BRANCO E/OU DE VIDRO, 
RECARREGÁVEL, NA COR VERDE: Demais especificações 

conforme Anexo I do Edital
PILOT 12,50

5 1950 
UN

RECARGA DE PINCEL PARA QUADRO BRANCO E/
OU DE VIDRO, NA COR PRETA: Demais especificações 

conforme Anexo I do Edital
BRW 3,61

6 1950 
UN

RECARGA DE PINCEL PARA QUADRO BRANCO E/OU 
DE VIDRO, NA COR AZUL: Demais especificações conforme 

Anexo I do Edital
BRW 3,60

7 1050 
UN

RECARGA DE PINCEL PARA QUADRO BRANCO E/OU 
DE VIDRO, NA COR VERMELHA: Demais especificações 

conforme Anexo I do Edital
BRW 3,60

8 1050 
UN

RECARGA DE PINCEL PARA QUADRO BRANCO E/
OU DE VIDRO, NA COR VERDE: Demais especificações 

conforme Anexo I do Edital
PILOT 4,42

PRAZO: 01 ano –– MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nº 166/21 – ASSINATURA: 15/07/21 
– VALIDADE: 14/07/22. Bauru, 23/07/21 – Davison de Lima Gimenes – Dir. da Div. de Compras e 
Licitações – SME.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 322/2021 – PROCESSO Nº 27.820/21 – CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU – CONTRATADA: P Z CASTELLO LTDA – OBJETO: QUANTIDADE 
ESTIMADA ANUAL DE 5.600 UN PINCÉIS PARA QUADRO BRANCO E/OU VIDRO DE DIVERSAS 
CORES E 8.000 UN DE RECARGAS DE PINCÉIS, SISTEMA REGISTRO DE PREÇO - Interessadas: 
Secretaria da Educação, cujas especificações estão indicadas no Anexo I do Edital nº 197/2021, mediante 
emissão de Notas de Empenho e conforme os termos de sua proposta anexada ao processo administrativo 
e preço abaixo consignado:
LOTE 02 – PINCÉIS PARA QUADRO BRANCO E/OU VIDRO E RECARGA DE PINCÉIS – 
COTA RESERVADA

IT QTD ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA MARCA VALOR 
UNIT. R$

1 350 
UN

PINCEL PARA QUADRO BRANCO E/OU DE VIDRO, 
RECARREGÁVEL, NA COR PRETA: Demais especificações 

conforme Anexo I do Edital
BRW 10,21

2 350 
UN

PINCEL PARA QUADRO BRANCO E/OU DE VIDRO, 
RECARREGÁVEL, NA COR AZUL: Demais especificações 

conforme Anexo I do Edital
BRW 10,21

3 350 
UN

PINCEL PARA QUADRO BRANCO E/OU DE VIDRO, 
RECARREGÁVEL, NA COR VERMELHA: Demais 

especificações conforme Anexo I do Edital
BRW 10,21

4 350 
UN

PINCEL PARA QUADRO BRANCO E/OU DE VIDRO, 
RECARREGÁVEL, NA COR VERDE: Demais especificações 

conforme Anexo I do Edital
PILOT 12,50

5 650 
UN

RECARGA DE PINCEL PARA QUADRO BRANCO E/
OU DE VIDRO, NA COR PRETA: Demais especificações 

conforme Anexo I do Edital
BRW 3,61

6 650 
UN

RECARGA DE PINCEL PARA QUADRO BRANCO E/OU 
DE VIDRO, NA COR AZUL:. Demais especificações conforme 

Anexo I do Edital
BRW 3,60

7 350 
UN

RECARGA DE PINCEL PARA QUADRO BRANCO E/OU 
DE VIDRO, NA COR VERMELHA: Demais especificações 

conforme Anexo I do Edital
BRW 3,60

8 350 
UN

RECARGA DE PINCEL PARA QUADRO BRANCO E/
OU DE VIDRO, NA COR VERDE: Demais especificações 

conforme Anexo I do Edital
PILOT 4,42

PRAZO: 01 ano –– MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nº 166/21 – ASSINATURA: 15/07/21 
– VALIDADE: 14/07/22. Bauru, 23/07/21 – Davison de Lima Gimenes – Dir. da Div. de Compras e 
Licitações – SME

NOTIFICAÇÃO DE RESULTADO DE RECURSO - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
BAURU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 44.188/2021 – Modalidade: Pregão Eletrônico n° 164/2021 - AMPLA PARTICIPAÇÃO - por 
meio da INTERNET – Tipo Menor Preço por Item – Objeto: aquisição de 6 (seis) monitor multiparamétrico 
e 4 (quatro) eletrocardiógrafo para o Município.
Assunto: Recurso contra a decisão do pregoeiro.
Recorrente: COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA
A Autoridade Competente resolve DEFERIR PARCIALMENTE o recurso impetrado pela empresa.
A íntegra da decisão encontra-se na Divisão de Compras e Licitações da Secretaria Municipal de Saúde ou 
no endereço: http://www.bauru.sp.gov.br/administracao/licitacoes/.
Bauru - Divisão de Compras e Licitações, 23/07/2021 – compras_saude@bauru.sp.gov.br.
Fernando César Leandro – Diretor da Divisão de Compras e Licitações - S.M.S.

NOTIFICAÇÃO DE REVOGAÇÃO DE ITEM - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
BAURU SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 44.188/2021 – Modalidade: Pregão Eletrônico n° 164/2021 - AMPLA PARTICIPAÇÃO - por 
meio da INTERNET – Tipo Menor Preço por Item – Objeto: aquisição de 6 (seis) monitor multiparamétrico 
e 4 (quatro) eletrocardiógrafo para o Município. O Secretário Municipal de Saúde, com fulcro no artigo 
49 da Lei Federal nº 8666/93, DECIDE revogar o item 1 – Eletrocardiógrafo portátil digital do 
Edital nº 193/2021, correspondente à Oferta de Compra 820900801002021OC00218, por razões de 
interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado no processo administrativo 
supramencionado. Motivo: adequação ao descritivo do item, visando atender as necessidades do serviço.
Bauru, 23/07/2021 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Fernando Cesar Leandro – Diretor da Divisão de Compras e Licitações – S.M.S.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 84.177/2021 – Modalidade: Pregão Eletrônico n° 251/2021 - EXCLUSIVA PARA 
PARTICIPAÇÃO DE ME’S E EPP’S – por meio da INTERNET – Tipo Menor Preço por Item – Objeto: 
aquisição anual estimada de medicamentos para uso veterinário do Município. A Data do Recebimento 
das Propostas será até dia 06/08/2021 às 09 h - A abertura da Sessão dar-se-á no dia 06/08/2021 às 09 h – 
Pregoeiro: Otávio Guadagnucci Fontanari. O Edital completo e informações poderão ser obtidos na Divisão 
de Compras e Licitações, Rua Gérson França, 7-49, 1º andar, CEP: 17015-200 – Bauru/SP, fone (14) 3104-
1463/1464/1465, ou pelo site www.bauru.sp.gov.br ou www.bec.sp.gov.br, OC 820900801002021OC00300 
onde se realizará a sessão de pregão eletrônico, com os licitantes devidamente credenciados.
Bauru, 23/07/2021 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Fernando César Leandro – Diretor da Divisão de Compras e Licitações – S.M.S.

NOTIFICAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE ABERTURA - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
BAURU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 66.305/2021 – Modalidade: Pregão Eletrônico n° 211/2021 – AMPLA PARTICIPAÇÃO – por 
meio da INTERNET – Tipo Menor Preço por Item – Objeto: aquisição de diversos medicamentos para 
atendimento a demanda judicial. Fica prorrogada a data do Recebimento das Propostas até dia 06/08/2021 
às 9 h - A abertura da Sessão dar-se-á no dia 06/08/2021 às 9 h. – Pregoeiro: Luiz Eduardo Pompolin. 
O Edital completo e informações poderão ser obtidos na Divisão de Compras e Licitações, Rua Gérson 
França, 7-49, 1º andar, CEP: 17015-200 – Bauru/SP, fone (14) 3104-1463/1465, ou pelo site http://www.
bauru.sp.gov.br/administracao/licitacoes/ ou www.bec.sp.gov.br, OC 820900801002021OC00301, 
onde se realizará a sessão de pregão eletrônico, com os licitantes devidamente credenciados.
Divisão de Compras, 23/07/2021 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Fernando César Leandro – Diretor da Divisão de Compras e Licitações – S.M.S.

Ata de Registro de Preços – Modalidade: Pregão Eletrônico nº 129/2021 - AMPLA PARTICIPAÇÃO - 
Processo: 23.192/2021 – Objeto: aquisição anual estimada de diversos medicamentos para o município. 
– Proponente(s) num total de 30 empresas. CONTRATANTE: Município de Bauru – Prazo de Validade: 
01 (um) ano – Assinatura em 15/07/2021 - Contratadas:
AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ATA N° 323/2021
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ATA N° 324/2021
COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA - ATA N° 325/2021
CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA - ATA N° 326/2021
PORTAL LTDA - ATA N° 327/2021
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA - ATA N° 328/2021
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI - ATA N° 329/2021
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ATA N° 330/2021
Divisão de Compras e Licitações, 23/07/2021 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Fernando César Leandro – Diretor da Divisão de Compras e Licitações – S.M.S.

NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO / HOMOLOGAÇÃO - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE BAURU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 44.188/2021 – Modalidade: Pregão Eletrônico n° 164/2021 - AMPLA PARTICIPAÇÃO - por 
meio da INTERNET – Tipo Menor Preço por Item – Objeto: aquisição de 6 (seis) monitor multiparamétrico 
e 4 (quatro) eletrocardiógrafo para o Município.  Aberto no dia: 28/06/2021 às 9h. Notificamos aos 
interessados no Processo licitatório epigrafado, que o julgamento e a classificação havidos, foram 
adjudicados pelo pregoeiro em 22/07/2021 e devidamente homologado pelo Sr. Secretário Municipal 
de Saúde em 22/07/2021, a empresa abaixo:
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CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA A SAÚDE EIRELI
Item 02 – Monitor de Parâmetros Fisiológicos; a R$ 6.333,33 a unidade, total de R$ 37.999,98. Fabricante/
Nome Comercial: CREATIVE/SHENZHEN CREATIVE/K12; sendo o valor total da empresa R$ 
37.999,98.
ITEM REVOGADO – Item 01: Eletrocardiografo; Portatil, Digital, 12 Derivacoes Simultaneas
Divisão de Compras e Licitações, 23/07/2021 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Fernando Cesar Leandro – Diretor da Divisão Compras e Licitações– S.M.S.

NOTIFICAÇÃO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO - ÓRGÃO: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE BAURU-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 91.265/2021 – Modalidade: Dispensa de Licitação - Artigo 24 – Inciso V da Lei Federal 
n. º 8.666/93 – Objeto: Aquisição de diversos medicamentos para atender a MANDADO JUDICIAL. 
Informamos que o processo epigrafado foi devidamente RATIFICADO pela Senhora Prefeita Municipal 
de Bauru em 19/07/2021 às empresas abaixo:
DORA MEDICAMENTOS LTDA
Item 02 – Comprimidos contendo Alogliptina, Benzoato 34 Mg (equivalente a 25 Mg de Alogliptina), à 
R$ 3,40 unitário, totalizando: R$ 612,00. MARCA/APRESENTAÇÃO: NESINA / TAKEDA/ CX C/ 30.
Item 09 - Comprimidos contendo Donepezila, Cloridrato 10mg; Memantina, Cloridrato 10mg, à R$ 5,80 
unitário, totalizando: R$ 1.044,00. MARCA/APRESENTAÇÃO: DONILA DUO / ACHE/ CX C/ 7.
Item 10 - Comprimidos contendo Escitalopram, Oxalato 10mg; à R$ 0,241 unitário, totalizando: R$ 
130,14. MARCA/APRESENTAÇÃO: GENERICO/PHARLAB CX C/ 30.
Item 11 - Comprimidos contendo Ginkgo Biloba, Extrato 120mg, à R$ 0,504 unitário, totalizando: R$ 
90,72. MARCA/APRESENTAÇÃO: BIOGINKGO/BIONATUS CX C/ 30.
Item 12 - Comprimidos contendo Olanzapina 2,5mg, à R$ 1,412 unitário, totalizando: R$ 254,16. MARCA/
APRESENTAÇÃO: GENERICO/EMS - CX C/ 30.
Item 14 - Comprimidos contendo Pantoprazol 20mg, à R$ 0,156 unitário, totalizando: R$ 28,08. MARCA/
APRESENTAÇÃO: GENERICO/LEGRAND - CX C/ 28.
Item 15 - Comprimidos contendo Pantoprazol 40mg, à R$ 0,156 unitário, totalizando: R$ 28,08. MARCA/
APRESENTAÇÃO: GENERICO/MEDQUIMICA - CX C/ 60.
Item 16 – Emulsão oral Simeticona 75mg/ml – Frasco contendo 15ml, à R$ 1,968 unitário, totalizando: R$ 
47,23. MARCA/APRESENTAÇÃO: GENERICO/EMS.
Item 17 - Comprimidos contendo Solifenacina, Succinato 5 Mg, à R$ 3,627 unitário, totalizando: R$ 
652,86. MARCA/APRESENTAÇÃO: IMPERE/EMS – CX C/ 30.
Item 18 - Comprimidos contendo Solifenacina, Succinato 10 Mg, à R$ 4,30 unitário, totalizando: R$ 
774,00. MARCA/APRESENTAÇÃO: IMPERE/EMS – CX C/ 30, sendo o valor total da empresa de: 
R$ 3.661,27.
SERVIMED COMERCIAL LTDA
Item 03 - Comprimidos contendo Alprazolam 1mg, à R$ 0,062 unitário, totalizando: R$ 11,16. MARCA/
APRESENTAÇÃO: GENERICO/GERMED – CX C/ 30.
Item 04 - Comprimidos contendo Alprazolam 2mg, à R$ 0,128 unitário, totalizando: R$ 23,04. MARCA/
APRESENTAÇÃO: GENERICO/GERMED – CX C/ 30
Item 05 - Comprimidos contendo Bupropiona, cloridrato 300mg, à R$ 2,809 unitário, totalizando: R$ 
505,62. MARCA/APRESENTAÇÃO: ZETRON/LIBBS – CX C/ 60
Item 19 – Supositório de Glicerol 2,68 g / 2,92 g (91,2 % a 95%), à R$ 1,225 unitário, totalizando: R$ 
367,50. MARCA/APRESENTAÇÃO: PONTELAND – CX C/ 12, sendo o valor total da empresa de: 
R$ 907,32
Itens desertos: 01, 07, 20 e 22.
Item Fracassado: 06, 08, 13 e 21.
Bauru, 23/07/2021 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Fernando César Leandro – Diretor Divisão de Compras e Licitações – S.M.S.

FUNDAÇÃO ESTATAL REGIONAL DE SAÚDE DA REGIÃO DE BAURU – FERSB

PROCESSO SELETIVO 002/2019 
CANDIDATOS CONVOCADOS PARA VAGAS

NOME CARGO
SHIRLEI DA SILVA COSTA ORTIZ FARMACÊUTICO

De acordo com o Edital Normativo do Processo Seletivo 002/2019 da Fundação Estatal Regional de Saúde 
– FERBS, no item 18.5.2 O candidato que não se apresentar no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis 
após a convocação será considerado desistente e será excluído do processo seletivo, sendo convocado 
o próximo candidato da listagem.

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

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

FUNDAÇÃO ESTATAL REGIONAL DE SAÚDE DA REGIÃO DE BAURU – FERSB

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 011/2021

CONVOCAÇÃO PARA TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO – TÉCNICO DE 
ENFERMAGEM

NOME FUNÇÃO
PRISCILA APARECIDA HENRIQUE TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Tendo-se em vista que se encontram nas relações de aprovados do PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
nº 011/2021 para provimento das funções de TÉCNICO DE ENFERMAGEM esta convocação se dará para 
preenchimento de vaga POR TEMPO DETERMINADO, para atuar nas unidades de saúde do município 
de Bauru – Emergencial COVID19, pelo prazo de até 60 dias, podendo ser prorrogado por igual período.

Fica por meio deste convocado para vaga POR TEMPO DETERMINADO para atuar na cidade de Bauru. 
Salientamos que esta 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

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 012/2021

CONVOCAÇÃO PARA TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO – ENFERMEIRO

NOME FUNÇÃO

CRISLAINE DE OLIVEIRA BRUNASSI ENFERMEIRO

GABRIELA DUARTE LEISER ENFERMEIRO

EDLAINE FERREIRA ALVES ENFERMEIRO

Tendo-se em vista que se encontram nas relações de aprovados do PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
nº 012/2021 para provimento das funções de ENFERMEIRO esta convocação se dará para preenchimento 
de vaga POR TEMPO DETERMINADO, para atuar nas unidades de saúde do município de Bauru – 
Emergencial COVID19, pelo prazo de até 60 dias, podendo ser prorrogado por igual período. 

Fica por meio deste convocado para vaga POR TEMPO DETERMINADO para atuar na cidade de Bauru. 
Salientamos que, essa 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

Seção IV
Autarquias e Empresa

Pública
COHAB - Companhia de Habitação
Popular de Bauru

Alexandre Canova Cardoso
Presidente

COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU – COHAB BAURU
CNPJ 45.010.071/0001-03

Comunica não ter acudido interessados ao  PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021.
Desta forma, faz-se a publicação de novo Aviso, conforme segue:

AVISO – PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 03/2021
Objeto: contratação de empresa especializada no fornecimento de gasolina comum (lote 01) e etanol 
(lote 02), com o serviço, sem ônus à Cia., de limpeza geral dos veículos a serem abastecidos, conforme 
descrição contida no anexo I do edital. 
Edital: disponível em www.cohabbauru.com.br, link: “editais e publicações”/”Licitações”
Local de realização: sede da COHAB BAURU. 
Endereço da sede da COHAB BAURU: Avenida Nações Unidas, 30-31, Jardim Panorama, CEP 17011-
105, Bauru/SP.  
Data e hora da disputa: 06/08/2021, às 14:00h 
Esclarecimentos: licitacao@cohabbauru.com.br, ou tel.: 014.3235.9205/15 (Cleber Speri, Presidente 
CPLJ) 
Base legal: Leis nº. 10.520/02 e 13.303/16, e na forma do regulamento interno da COHAB BAURU, 
publicado em seu site: www.cohabbauru.com.br, link: “editais e publicações
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DAE
Departamento de Água e Esgoto

Antônio Marcos Saraiva
Presidente

SERVIÇO DE RECURSOS HUMANOS

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. 
O atendimento será inicialmente pelo telefone (14) 3235-6183 ou por e-mail recrutamento@daebauru.
sp.gov.br, atendendo as determinações do Decreto Municipal nº 15.328/2021, artigo 7º.  Entrar em 
contato a partir de 26/07/2021 no horário das 08:00h às 16:00h ou enviar e-mail.
 O Presidente do Conselho Administrativo do Departamento de Água e Esgoto – Autarquia Municipal 
Sr. Antônio Marcos Saraiva, 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 353/2021-DAE: Fica nomeado(a), para prover o cargo efetivo de 
LEITURISTA E ENTREGADOR DE AVISOS, 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) BRUNO CESAR DE CAMARGO, portador(a) do CPF nº 418.589.398-10, 
em virtude do(a) mesmo(a) haver se classificado em 22º lugar, no concurso público para LEITURISTA E 
ENTREGADOR DE AVISOS, edital nº 05/2018, para exercer as funções do cargo.
OBS.: Nomeação motivada devido a APOSENTADORIA ocorrida em 18/06/2021 de Delton Aparecido 
Barbe, matrícula 100.927, cargo efetivo de Leiturista e Entregador de Avisos, publicado no Diário Oficial 
do Município de Bauru em 19/06/2021.

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, 24 de julho de 2021.
Seção de Recrutamento, Seleção e

Desenvolvimento de Pessoal

PORTARIA DA CORREGEDORIA ADMINISTRATIVA DAE/BAURU:

Portaria nº CORREG-004/2021-PAD, de 28/06/2021.
Instaurando Processo Administrativo Disciplinar para apurar eventuais responsabilidades funcionais 
do servidor LUIZ GUSTAVO BATISTA DE SOUZA, pelos fatos narrados na Sindicância de portaria 
nº CORREG-003/2021, datada de 22//02/2021, e designando os servidores ADRIANE DE OLIVEIRA 
BRUNHARI, Procuradora Jurídica, matrícula 101.262, BRUNO HENRIQUE DE FREITAS, Químico, 
matrícula 103.161 e LUCIANE MERLI DE OLIVEIRA SEMENTILLE, Assistente Social, matrícula 
101.427, para, sob a presidência do primeiro, comporem a Comissão encarregada de desenvolver o 
competente Processo Administrativo Disciplinar.

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

Contrato n.º 051/2021-DAE
Processo Administrativo nº 8035/2017
Pregão Eletrônico nº 179/2019
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru.
Contratada: Via Lumen’s Áudio, Vídeo e Informática Ltda.
Objeto: Aquisição de bebedouro industrial em aço inox.

Valor total do Contrato: R$10.895,00 (Dez mil, oitocentos e noventa e cinco reais).
Nota de Empenho Ordinário nº 01065/2021, no valor de R$ 2.179,00 (Dois mil, cento e setenta e nove reais) 
e Nota de Empenho Ordinário nº 01066/2021, no valor de R$ 8.716,00, datadas de 12 de julho de 2021.
Assinatura: 12/07/2021
Vigência do Contrato: 04 (quatro) meses.

Contrato n.º 052/2021-DAE
Processo Administrativo nº 1399/2018
Pregão Eletrônico nº 112/2020
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru.
Contratada: Phoenix Indústria e Comércio de Equipamentos Científicos Ltda.
Objeto: Aquisição de autoclave vertical digital 100 litros.
Valor do Contrato: R$ 26.000,00 (Vinte e seis mil reais).
Nota de Empenho Ordinário nº 01077/2021, de 16 de julho de 2021.
Assinatura: 16/07/2021
Vigência do Contrato: 06 (seis) meses.

Contrato n.º 053/2021-DAE
Processo Administrativo nº 1399/2018
Pregão Eletrônico nº 112/2020
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru.
Contratada: Comercial Vic-Mafer Ltda. – EPP
Objeto: Aquisição de medidor portátil multiparâmetro e outros materiais.
Valor total do Contrato: R$17.999,00 (Dezessete mil, novecentos e noventa e nove reais).
Nota de Empenho Ordinário nº 01078/2021, no valor de R$ 14.639,00 (Quatorze mil, seiscentos e trinta e 
nove reais) e Nota de Empenho Ordinário nº 01079/2021, no valor de R$ 3.360,00, datadas de 16 de julho 
de 2021.
Assinatura: 16/07/2021
Vigência do Contrato: 06 (seis) meses.

Contrato n.º 055/2021-DAE
Processo Administrativo nº 1399/2018
Pregão Eletrônico nº 112/2020
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru.
Contratada: Solab Equipamentos para Laboratórios Eireli
Objeto: Aquisição de incubadora para BOD – 411/ 4TS com volume entre 330 e 340 litros.
Valor do Contrato: R$9.000,00 (Nove mil reais).
Nota de Empenho Ordinário nº 01082/2021, de 16 de julho de 2021.
Assinatura: 16/07/2021
Vigência do Contrato: 06 (seis) meses.

1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 052/2020
Processo Administrativo nº 538/2020-DAE
Pregão Eletrônico nº 035/2020-DAE
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru.
Contratada: Centerlab Ambiental Laboratório de Análises Ltda EPP
Objeto: Alteração da representação legal do DAE e prorrogação do prazo de vigência por 12 (doze) meses, 
contados a partir do seu vencimento, sendo o seu término previsto para 06/08/2022, nos termos do art.57, 
II, §2º, da Lei n.º 8.666/93 e ulteriores alterações.
Nota de Empenho Ordinário nº 01033/2021, datada de 06 de julho de 2021, no valor de R$46.923,93 
(Quarenta e seis mil, novecentos e vinte e três reais e noventa e três centavos). Nos exercícios seguintes, as 
despesas correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, consignadas nos respectivos Orçamentos.
Vigência: 06/08/2022.
Assinatura: 06/07/2021

1º Termo de Aditamento a Nota de Empenho nº 0276/2021
Processo Administrativo nº 7908/2018
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 032/2020
Ata de Registro de Preços n.º 047/2020
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru.
Contratada: Guimarães e Castro Comércio de Materiais para Saneamento Ltda.
Objeto: A alteração da representação legal do DAE e o reequilíbrio econômico-financeiro  da nota de 
empenho n° 0276/2021, nos termos do art.65, II, “d” da Lei Federal nº 8.666/93 e ulteriores alterações.
Nota de Empenho Ordinário nº 01032/2021, datada de 06 de julho de 2021, no valor de R$6.200,00 (Seis 
mil e duzentos reais).
Assinatura: 06/07/2021

Termo de Liberação de Ata de Registro de Preços nº 061/2020
Processo Administrativo nº 2356/2020
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 060/2020
Ata de Registro de Preços n.º 061/2020
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru.
Contratada: Guimarães e Castro Comércio de Materiais para Saneamento Ltda.
Objeto: Liberação de Ata de Registro de Preços nº 061/2020
Assinatura: 12/07/2021

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU/SP

Informações:

Serviço de Compras do DAE, Rua Padre João nº 11-25, Vila Santa Tereza, CEP: 17.012-020, Bauru/SP, no 
horário das 08:00 às 17:00 horas e fones: (14) 3235-6146, 3235-6172, 3235-6173 ou 3235-6168. Os Editais 
do DAE estão disponíveis através de download gratuito no site www.daebauru.sp.gov.br.

Processo Administrativo nº 1758/2021 - DAE
Pregão Presencial pelo Sistema de Registro de Preços nº 083/2021 - DAE
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de CBUQ – Concreto betuminoso usinado a 
quente, conforme composição da tabela 2, designação IV da Especificação Técnica ET-DE-P00/027 
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do DER/SP, para reparo de asfalto nas ruas pavimentadas, de acordo com a norma ABNT NBR 
12949, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital.
Data e Horário de Início da Sessão (Credenciamento e Entrega dos envelopes): 04/08/2021 às 09:00 
horas.
Pregoeiro Titular: Gustavo Turini
Pregoeiro Substituto: Dhyego Palácios Bonifácio

AVISO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - DAE

Processo Administrativo nº 3845/2021 - DAE
Em cumprimento ao disposto no art. 26 da Lei Federal nº 8666/93 e ulteriores alterações, notificamos os 
interessados que o Departamento de Água e Esgoto de Bauru formalizará a contratação da empresa 
Ebara Bombas América do Sul Ltda., para execução de serviço de manutenção preventiva dos 
conjuntos motobomba modelos BHS 1012-8, M10, 200HP, 440V C191546, BHS 1012-8, M10, 200HP, 
440V C190017, BHS 8180-11, M10, 235HP, 380V C162184, BHS 8180-11, M10, 235HP, 380V C200155 
e BHS 8180-10, M10, 215HP, 380V C163007, conforme especificações contidas no processo em epígrafe.
Valor Total: R$ 189.456,13 (cento e oitenta e nove mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e treze 
centavos).
Base legal: Art. 25, I da Lei Federal nº 8666/93 e ulteriores alterações.

NOTIFICAÇÕES DE HOMOLOGAÇÃO – DAE

Processo Administrativo nº 2166/2018 - DAE
Pregão Eletrônico nº 096/2020 - DAE
Objeto: Aquisição de reagentes e materiais diversos para análises físico-químicas e bacteriológicas 
realizadas no Laboratório de Análises de Águas Residuárias, conforme especificações contidas no 
Anexo I do Edital.
Notificamos aos interessados no certame epigrafado que o julgamento e classificação havido foi 
devidamente homologado pelo Presidente do Conselho Administrativo do DAE em 22/07/2021 e seu 
objeto adjudicado conforme segue:
Cota Principal:
Lotes nº 01, 09, 12, 16, 23, 26 e 31 – Hexis Científica Ltda.
Lotes nº 02, 03, 04, 05, 06, 25 e 30 – RC Scientific Comércio de Instrumentos Analíticos – EPP
Lotes nº 07 e 13 – A. C. de Souza Santana – ME
Lote nº 08 – Fracassado
Lotes nº 10 e 17 – CMS Científica do Brasil Eireli – EPP
Lote nº 11 – Quimaflex Produtos Químicos Ltda – EPP
Lote nº 14 – Lio Sérum Produtos Laboratoriais e Hospitalares Ltda – EPP
Lote nº 15 – BC Comércio de Produtos Laboratoriais Eireli – ME
Lotes nº 18, 19, 20 e 21 – Obah Produtos e Serviços para Segurança e Ensino Eireli – EPP
Lote nº 22 – Fracassado
Lote nº 24 – Digicrom Analítica Ltda
Lotes nº 27, 28 e 29 – Quest Comércio e Serviços para Saneamento e Produtos Químicos Ltda – EPP
Cota Reservada:
Lotes nº 32 e 38 –  RC Scientific Comércio de Instrumentos Analíticos – EPP
Lotes nº 33 e 36 – CMS Científica do Brasil Eireli – EPP
Lote nº 34 – BC Comércio de Produtos Laboratoriais Eireli – ME
Lote nº 35 – Fracassado – Em consonância com o subitem 6.9.3 do Edital, o Lote nº 35 – Cota 
Reservada foi adjudicado ao vencedor da Cota Principal - Hexis Científica Ltda
Lote nº 37 - Obah Produtos e Serviços para Segurança e Ensino Eireli – EPP
Valor Total: R$ 160.585,00

Processo Administrativo nº 4433/2020 - DAE
Pregão Eletrônico pelo Sistema de Registro de Preços nº 028/2021 - DAE
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de disco de corte diamantado, conforme 
especificações contidas no Anexo I do Edital.
Notificamos aos interessados no certame epigrafado que o julgamento e classificação havido foi 
devidamente homologado pelo Presidente do Conselho Administrativo do DAE em 22/07/2021 e seu 
objeto adjudicado conforme segue:
COTA PRINCIPAL:
Lote nº 01 – Item nº 01:

Item Quant. 
Estim. Unid. Descrição

Valor 
Unitário 
em R$

Valor 
Total em 

R$

01 600 Unid.

Disco de corte diamantado de 350x10x25,4 mm, 
para corte de asfalto, asfalto sobre concreto, concreto 
verde, refratários abrasivos e outros tipos de materiais 

abrasivos, com diamante soldado a laser, para utilização 
em cortes secos e refrigerados, de alto rendimento. NBR 

15545.
Nota:

O material deve conter indicações de uso, aplicação 
e segurança de acordo com a norma internacional EN 

13.236.
O diâmetro deve estar gravado no disco.

A norma EN 13.236 deve estar gravada no disco.
O disco deverá conter 17 dentes (mínimo) de corte com 
vídia de diamante de 2 mm de espessura (mínimo) e 10 

mm de largura (mínimo).
O disco deve conter a seta indicando o sentido de 

rotação.
Deve estar gravado no disco as velocidades máximas de 

trabalho do mesmo:
Velocidade periférica de 100 m/s.

Velocidade de rotação máxima de 5.500 RPM.
Modelo: Gozilla P

R$ 
225,00

R$ 
135.000,00

1-ª Classificada: RRW Licita Ltda – ME
Valor Total do Lote: R$ 135.000,00
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 02 – Item nº 01:

Item Quant. 
Estim. Unid. Descrição

Valor 
Unitário 
em R$

Valor 
Total em 

R$

01 200 Unid.

Disco de corte diamantado de 350x10x25,4 
mm, para corte de asfalto, asfalto sobre concreto, 

concreto verde, refratários abrasivos e outros tipos de 
materiais abrasivos, com diamante soldado a laser, 

para utilização em cortes secos e refrigerados, de alto 
rendimento. NBR 15545.

Nota:
O material deve conter indicações de uso, aplicação 

e segurança de acordo com a norma internacional EN 
13.236.

O diâmetro deve estar gravado no disco.
A norma EN 13.236 deve estar gravada no disco.

O disco deverá conter 17 dentes (mínimo) de corte 
com vídia de diamante de 2 mm de espessura 

(mínimo) e 10 mm de largura (mínimo).
O disco deve conter a seta indicando o sentido de 

rotação.
Deve estar gravado no disco as velocidades máximas 

de trabalho do mesmo: 
Velocidade periférica de 100 m/s.

Velocidade de rotação máxima de 5.500 RPM.
Modelo: Gozilla P

R$ 225,00 R$ 
45.000,00

1-ª Classificada: RRW Licita Ltda – ME
Valor Total do Lote: R$ 45.000,00

Processo Administrativo nº 4367/2019 - DAE
Pregão Eletrônico nº 031/2021 - DAE
Objeto: Aquisição de escareador, estrangulador de vazão e tesoura para tubos PEAD, conforme 
especificações contidas no Anexo I do Edital.
Notificamos aos interessados no certame epigrafado que o julgamento e classificação havido foi 
devidamente homologado pelo Presidente do Conselho Administrativo do DAE em 22/07/2021 e seu 
objeto adjudicado conforme segue:
Lotes nº 01 e 03 – RGS Indústria e Comércio Ltda – ME
Lote nº 02 – Metalvax Comércio de Ferragens, Metais e Válvulas Ltda – EPP
Valor Total: R$ 16.400,00

Processo Administrativo nº 4044/2020 - DAE
Pregão Eletrônico pelo Sistema de Registro de Preços nº 033/2021 - DAE
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de registro (tipo ferrule) em liga de cobre, diâmetro 
DNR 20 mm (3/4”), conforme especificações contidas no Anexo I do Edital.
Notificamos aos interessados no certame epigrafado que o julgamento e classificação havido foi 
devidamente homologado pelo Presidente do Conselho Administrativo do DAE em 22/07/2021 e seu 
objeto adjudicado conforme segue:
COTA PRINCIPAL:
Lote nº 01 – Item nº 01:

Item Quant. 
Estim. Unid. Descrição

Valor 
Unitário 
em R$

Valor 
Total em 

R$

01 3000 Peça

Registro (tipo ferrule) em liga de cobre, com broca 
horizontal de 4 (quatro) pontas afiadas e com 

parafuso guia prensado, dotado de roscas de acordo 
com a ABNT NBR ISO NM 7-1, fabricado de acordo 
com a NBR 13466, 13467, 13468 e 13469, diâmetro 

DNR 20 mm (3/4”). 
Obs.: O registro deve possuir rosca interna contínua 

(sem fim) para a broca horizontal. 

Notas: 1) A guarnição (anel de vedação ou arruela) 
deve ser em poliuretano (PU) transparente ou 

tonalidade branca. 
2) Parafuso guia de aço inox ou zincado, fixado sob 

pressão, isento de cola resina, solda ou fundido. 
3) Broca de vergalhão latão forjado tipo liga latão 

forja 377. 
4) Os materiais devem conter nome ou marca 

permanente do fabricante, identificação do lote para 
rastreabilidade e diâmetro correspondente. 

5) O material será utilizado em rede de tubo PVC 
rígido tipo PBA.

Marca: Italy (IVM)

R$ 30,97 R$ 
92.910,00
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1-ª Classificada: BRV Indústria Brasileira de Registros e Válvulas Eireli – EPP 
Valor Total do Lote: R$ 92.910,00
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 02 – Item nº 01:

Item
Quant. 
Estim.

Unid. Descrição
Valor 

Unitário 
em R$

Valor 
Total em 

R$

01 1000 Peça

Registro (tipo ferrule) em liga de cobre, com broca 
horizontal de 4 (quatro) pontas afiadas e com 

parafuso guia prensado, dotado de roscas de acordo 
com a ABNT NBR ISO NM 7-1, fabricado de acordo 
com a NBR 13466, 13467, 13468 e 13469, diâmetro 

DNR 20 mm (3/4”). 
Obs.: O registro deve possuir rosca interna contínua 

(sem fim) para a broca horizontal. 
Notas: 1) A guarnição (anel de vedação ou arruela) 

deve ser em poliuretano (PU) transparente ou 
tonalidade branca. 

2) Parafuso guia de aço inox ou zincado, fixado sob 
pressão, isento de cola resina, solda ou fundido. 

3) Broca de vergalhão latão forjado tipo liga latão 
forja 377. 

4) Os materiais devem conter nome ou marca 
permanente do fabricante, identificação do lote para 

rastreabilidade e diâmetro correspondente. 
5) O material será utilizado em rede de tubo PVC 

rígido tipo PBA.

Marca: Italy (IVM)

R$ 30,97
R$ 

30.970,00

1-ª Classificada: BRV Indústria Brasileira de Registros e Válvulas Eireli – EPP
Valor Total do Lote: R$ 30.970,00

Processo Administrativo nº 7813/2020 - DAE
Pregão Presencial nº 043/2021 - DAE
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de guindaste 
hidráulico rodoviário com operador para utilização em substituição de motobombas submersas em 
diversos poços profundos no município 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 pelo Presidente do Conselho Administrativo do DAE em 22/07/2021 e seu 
objeto adjudicado conforme segue:
Lote nº 01 - Bauru Guindastes e Transportes Ltda. EPP
Valor Total: R$ 170.000,00

SERVIÇO DE RECEITA

DEFERIDOS:

Processo Interessado(s) Assunto

3767/2015 Alex Ricardo de Oliveira Análise de Vistoria

5263/2020 João Luiz Ribeiro Análise de Conta

6519/2020 Maria Luzia Giacometo Dias Análise de Conta

817/2021 Judith de Oliveira Franze Análise de Vazamento

1225/2021 Ivaneide Abadia de Araujo Análise de Vazamento

1353/2021 Paulo César Terra de Oliveira Análise de Vazamento

1571/2021 Viviane Carlos Torneiro Análise de Vazamento

1920/2021 Caio Gracco da Silva Cozza Análise de Conta

INDEFERIDOS:

Processo Interessado(s) Assunto

2796/2019 Antônio Gildete da Silva Tavares Ferreira Aferição de Hidrômetro

5448/2019 Ricardo Dittrich Santos Análise de conta de água

8651/2019 Fabio Gonçalves Rodrigues Análise de conta de água

8775/2019 Rogerio Cesar Análise de conta de água

9616/2019 Gersina Dalva de Sampaio Curaça Análise de crédito

453/2020 Eliana Ferraz Garcia Análise de Conta

677/2020 Fernando da Luz Gaspar Análise de conta de água

1482/2020 Claudio Francisco de Lima Análise de conta de água

4241/2020 Franly regina Craveiro Análise de conta de água

5077/2020 Thiago Rodrigues Mendes Análise de conta de água

6530/2020 Roseli de Cassia Inácia Fogaça Análise de conta de água

8065/2020 Carlos Antônio Lopes Análise de conta de água

8223/2020 Alisson Sena Análise de conta de água

PARCIALMENTE DEFERIDOS:
Processo Interessado(s) Assunto

6934/2019 Luiz de Souza Bagagi Aferição de Hidrômetro
5593/2020 Danilo de Oliveira Massari Lopes Análise de Conta

CONCLUÍDOS - À DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA:
Processo Interessado(s) Assunto

5214/2020 Rosangela Brumatti Pereira Análise de Conta

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 o POUPATEMPO não está em funcionamento durente o período de isolamento 
social. 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
4.761.135-10 6866 2013

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 Interessado(s) Documento a ser apresentado

2504/2015 Marcelo Leandro 
Granato

Documento comprobatório de vínculo com o imóvel (escritura, 
matrícula, contrato de compra e venda ou equivalente)

5263/2020 João Luiz Ribeiro Comprovante de pagamento da referência 06/2020

8458/2020 Mariza Aparecida 
Errera

Termo de anuência do Sr. Raul Ramos Figueiredo, mais cópia do 
documento pessoal, autorizando a restituição.

EMDURB - Empresa Municipal de 
Desenvolvimento Urbano e Rural

Luiz Carlos da Costa Valle
Presidente

Vistoria 2º Semestre - Transporte de Escolar 2021

A Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru – EMDURB através de sua Diretoria 
de Trânsito e Transportes - DTT e sua Gerência de Transportes Especiais – GTE COMUNICA que não 
haverá a vistoria de 2º Semestre do Transporte Escolar em razão da Pandemia de COVID-19, porém, os 
transportadores de escolares que voltarem a exercer suas atividades não estão desobrigados de cumprirem 
as legislações vigentes sob as penalidades delas decorrentes.

Os Transportadores Escolares, em havendo o interesse,ficam desobrigados do pagamento imediato da Taxa 
do processo de recadastramento já efetuado e proteladas para julho de 2021, para o prazo final de 15 de 
dezembro de 2021.

Bauru, 15 julho de 2021
Luiz Felipe Sciuli de Castro

Diretoria de Trânsito e Transporte

A Empresa de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru, COMUNICA, que as Defesas Prévias, abaixo 
descriminadas, foram DEFERIDAS pela Autoridade de Trânsito, no período de 01/06/2021 a 30/06/2021, 
nos termos do art. 281 do Código de Trânsito Brasileiro, a Saber:

661295/2021    661320/2021    661325/2021    661366/2021
661532/2021    661537/2021

O teor dos julgamentos das Defesas acima citadas poderão ser analisados na EMDURB, localizado à , Pça 
João Paulo II, Jd. Santana, Bauru/SP.

Bauru, 24 de julho de 2021
GIT

A Empresa de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru, COMUNICA, que as Defesas Prévias, abaixo 
descriminadas, foram INDEFERIDAS pela Autoridade de Trânsito, no período de 01/06/2021 a 30/06/2021, 
nos termos do art. 281 do Código de Trânsito Brasileiro, a Saber:
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661212/2021    661213/2021    661214/2021    661216/2021
661218/2021    661222/2021    661245/2021    661274/2021
661296/2021    661302/2021    661309/2021    661313/2021
661314/2021    661317/2021    661323/2021    661326/2021
661327/2021    661329/2021    661331/2021    661333/2021
661353/2021    661355/2021    661365/2021    661367/2021
661369/2021    661370/2021    661374/2021    661378/2021
661394/2021    661397/2021    661398/2021    661445/2021
661446/2021    661450/2021    661459/2021    661499/2021
661503/2021    661505/2021    661508/2021    661511/2021
661512/2021    661521/2021    661523/2021    661530/2021
661531/2021    661544/2021

O teor dos julgamentos das Defesas acima citadas poderão ser analisados na EMDURB, localizado à , Pça 
João Paulo II, Jd. Santana, Bauru/SP.

Bauru, 24 de julho de 2021
GIT

A Empresa de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru, COMUNICA, que as autuações objetos  das 
Defesas Prévias, abaixo descriminadas, foram convertidas em ADVERTÊNCIA pela Autoridade de  
Trânsito, no período de 01/06/2021 a 30/06/2021, nos termos do art. 267 do Código de Trânsito Brasileiro, 
a Saber:

661252/2021    661253/2021    661254/2021    661255/2021
661257/2021    661258/2021    661261/2021    661263/2021
661291/2021    661293/2021    661300/2021    661303/2021
661304/2021    661305/2021    661319/2021    661321/2021
661322/2021    661324/2021    661328/2021    661330/2021
661332/2021    661334/2021    661335/2021    661336/2021
661337/2021    661338/2021    661339/2021    661342/2021
661346/2021    661347/2021    661348/2021    661349/2021
661350/2021    661351/2021    661352/2021    661354/2021
661356/2021    661358/2021    661359/2021    661360/2021
661361/2021    661363/2021    661364/2021    661371/2021
661382/2021    661385/2021    661386/2021    661387/2021
661388/2021    661389/2021    661390/2021    661391/2021
661392/2021    661393/2021    661395/2021    661396/2021
661406/2021    661407/2021    661413/2021    661414/2021
661415/2021    661419/2021    661420/2021    661423/2021
661424/2021    661425/2021    661436/2021    661437/2021
661438/2021    661439/2021    661442/2021    661443/2021
661444/2021    661447/2021    661448/2021    661449/2021
661452/2021    661454/2021    661455/2021    661456/2021
661458/2021    661463/2021    661468/2021    661469/2021
661470/2021    661486/2021    661487/2021    661488/2021
661489/2021    661492/2021    661493/2021    661494/2021
661495/2021    661497/2021    661498/2021    661500/2021
661501/2021    661502/2021    661504/2021    661506/2021
661507/2021    661509/2021    661510/2021    661513/2021
661514/2021    661515/2021    661516/2021    661517/2021
661518/2021    661519/2021    661520/2021    661525/2021
661526/2021    661527/2021    661528/2021    661538/2021
661539/2021    661560/2021    661561/2021    661562/2021
661564/2021    661565/2021    661569/2021

O teor dos julgamentos das Defesas acima citadas poderão ser analisados na EMDURB, localizado à , Pça 
João Paulo II, Jd. Santana, Bauru/SP.

Bauru, 24 de julho de 2021
GIT

EXTRATO DO 7º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 015/2016.
Processo nº 364/2016 – Pregão Presencial nº 001/2016.
Contratante: EMDURB – Contratada: ULTRAWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
Objeto: A EMDURB e a CONTRATADA, de comum acordo, com base no art. 57, § 4º da Lei Federal nº 
8.666/93, pactuam PRORROGAÇÃO EXTRAORDINÁRIA do presente contrato, para os lotes 03 (três) e 
05 (cinco), por mais 03 (três) meses, de 29 de julho de 2021 à 28 de outubro de 2021, perfazendo ao final 
deste 66 (sessenta e seis) meses de vigência contratual. Não obstante a vigência constante na cláusula 1.1, as 
partes pactuam que o contrato poderá ser rescindido antes do término do mesmo, considerando a finalização 
do procedimento licitatório através do Processo nº 3979/2021, que versa sobre o mesmo objeto e está em 
trâmite. Fica pactuado que à vigência contratual do lote 04 do contrato em epígrafe – Internet Banda Larga 
– Link Rede IP, se encerra em 29/06/2021, considerando que neste lote, houve outro vencedor na licitação 
ocorrida através do processo administrativo nº 6335/20 – PE 01/2021.  A EMDURB e a CONTRATADA 
de comum acordo aditam o contrato acima mencionado, com fundamento no artigo 65, inciso I, “a” da Lei 
8.666/93, objetivando a alteração do local de instalação dos itens 03 e 04 do lote 03 do contrato em epígrafe, 
da Praça Machado de Mello s/nº – Estação Ferroviária, Centro, Bauru/SP, para a Rua Rio Branco, nº 3-40, 
Centro – Bauru/SP, e da Rua Virgilio Malta, nº 8-70 – Centro, Bauru/SP, para Rua Azarias Leite, nº 8-10 
– Centro, Bauru/SP (respectivamente). Fica pactuado a renúncia do reajuste referente ao acumulado no 
período pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), previsto na cláusula 2.2 do contrato 
em epígrafe. O valor pago estimado a CONTRATADA permanecerá em R$ 1.942,22 (um mil, novecentos 
e quarenta e dois reais e vinte e dois centavos) mensais, e um total estimado de R$ 5.826,66 (cinco mil, 
oitocentos e vinte e seis reais e sessenta e seis centavos), pelos 03 (três) meses de prorrogação dos lotes 03 
e 05 do contrato, conforme descrição abaixo.

LOTE 03 - Mensalidade dos serviços (Internet Banda Larga)

ITEM SETOR ENDEREÇO Valor 
unitário

Valor 
Mensal

Valor 03 
Meses

1 AEROCLUBE AL. DR OCTAVIO P 
BRISOLLA, 19120 R$ 155,29 R$ 155,29 R$ 465,87

2 ADM FUNERÁRIA AV. RODRIGUES ALVES, 
19025 R$ 155,29 R$ 155,29 R$ 465,87

3 Educação no Trânsito RUA RIO BRANCO, Nº 3-40 - 
CENTRO R$ 155,29 R$ 155,29 R$ 465,87

4 VARRIÇÃO 
FEMININA

RUA AZARIAS LEITE, Nº 
8-10 - CENTRO R$ 155,29 R$ 155,29 R$ 465,87

5 PAT - POLÍCIA 
MILITAR R. ARAUJO LEITE, 10043 R$ 155,29 R$ 155,29 R$ 465,87

6 GOT R CUSSY JUNIOR, 10017 R$ 155,29 R$ 155,29 R$ 465,87
7 ÁREA AZUL R. AGENOR MEIRA, 04017 R$ 155,29 R$ 155,29 R$ 465,87

8 GOV R. SEBASTIÃO POLATO, 
1-60 R$ 155,29 R$ 155,29 R$ 465,87

VALOR GLOBAL R$ 3.726,96

LOTE 05 - Mensalidade dos serviços (Internet Banda Larga)

ITEM SETOR ENDEREÇO Valor
unitário

Valor
Mensal Valor 03 Meses

1 EMDURB PRAÇA JOÃO PAULO II, S/N R$ 349,95 R$ 349,95 R$ 1.049,85
2 EMDURB PRAÇA JOÃO PAULO II, S/N R$ 349,95 R$ 349,95 R$ 1.049,85

VALOR GLOBAL R$ 2.099,70

VALOR TOTAL DOS LOTES R$ 5.826,66
Continuam em vigor as demais cláusulas contidas do contrato que não foram objeto do presente ou outro 
termo aditivo.
Assinatura: 19/07/2021
Bauru, 24 de julho de 2021.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DO 1º ADITIVO DE CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 
063157
Processo nº 8608/2019 – Pregão Eletrônico Registro de Preços nº 002/2019 – Ata de Registro de Preços 
nº 011/2020.
Contratante: EMDURB – Compromissária: NA ATIVA COMERCIAL – EIRELI.
Objeto: A EMDURB e a CONTRATADA aditam a Autorização de Compras - AC nº 063157, emitida em 
15/02/2021, com fundamento no artigo 79, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, objetivando a rescisão do 
contrato formalizado pela da AC nº 0063157 no valor de R$ 14.695,02 (quatorze mil, seiscentos e noventa e 
cinco reais), conforme solicitação realizada pelo gerente de Frota, através de e-mail enviado em 14/04/2021 
e anexo ao processo em epígrafe. Assim, fica cancelada a citada Autorização de Compras.
Assinatura: 13/07/2021
Bauru, 24 de julho de 2021.
Presidente da EMDURB.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo nº 3707/2021 – Dispensa de Licitação
Contratante: EMDURB.
Contratada: J.M. DESTOCA E TERRAPLANAGEM LTDA.
Objeto: 400 horas Aluguel máquina trator de Esteira.
Valor Total: R$ 100.000,00
Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias do recebimento do serviço mediante emissão de Nota Fiscal.
Assinatura: 22/07/2021
Dispensa de Licitação com base no artigo 13, inciso IV e XV do Regulamento Interno de Licitações e 
Contratos da EMDURB, bem como no art. 29 inciso IV e XV da Lei Federal 13.303/2016.
Vigência: 03 (três) meses.
Bauru, 24 de julho de 2021.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 063990
Processo nº 0662/18   -     Inexigibilidade
Contratante: EMDURB
Compromissaria: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
Objeto: Serviço de postagem (comum).
Valor Total: R$ 31.000,20
Condições de Pagamento: Dia fixo
Assinatura: 20/07/2021
Bauru, 24 de julho de 2021.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 063991
Processo nº 0662/18   -     Inexigibilidade
Contratante: EMDURB
Compromissaria: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
Objeto: Serviço de postagem.
Valor Total: R$ 548,70
Condições de Pagamento: Dia fixo
Assinatura: 20/07/2021
Bauru, 24 de julho de 2021.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 063992
Processo nº 0364/16  -  Pregão Presencial nº 001/16
Contratante: EMDURB
Contratada: TELEFÕNICA BRASIL S.A.
Objeto: 01 MO Telefonia fixa
Valor Total: R$  212,45
Condições de Pagamento: 10º Dia útil do mês subsequente a prestação do serviço.
Assinatura: 20/07/2021
Bauru, 24 de julho de 2021.
Presidente da EMDURB.
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EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 063993
Processo nº 0364/16  -  Pregão Presencial nº 001/16
Contratante: EMDURB
Contratada: TELEFÕNICA BRASIL S.A.
Objeto: 01 MO Telefonia fixa
Valor Total: R$  94,24
Condições de Pagamento: 10º Dia útil do mês subsequente a prestação do serviço.
Assinatura: 20/07/2021
Bauru, 24 de julho de 2021.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 063994
Processo nº 0364/16  -  Pregão Presencial nº 001/16
Contratante: EMDURB
Contratada: TELEFÕNICA BRASIL S.A.
Objeto: 01 MO Telefonia fixa
Valor Total: R$ 70,01
Condições de Pagamento: 10º Dia útil do mês subsequente a prestação do serviço.
Assinatura: 20/07/2021
Bauru, 24 de julho de 2021.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 063995
Processo nº 2272/2020   -  Pregão Eletrônico – RP nº  021/2020
Contratante: EMDURB
Compromissaria: REDE LK DE POSTOS LTDA.
Objeto: 5.689 L Óleo Diesel.
Valor Total: R$ 23.814,15
Condições de Pagamento: 10º dia útil emissão N.F.
Assinatura: 20/07/2021
Bauru, 24 de julho de 2021.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 063996
Processo nº 2272/2020   -  Pregão Eletrônico – RP nº  021/2020
Contratante: EMDURB
Compromissaria: REDE LK DE POSTOS LTDA. (FILIAL).
Objeto: 7.766 L Diesel - 10
Valor Total: R$  32.780,29
Condições de Pagamento: 10º dia útil emissão N.F.
Assinatura: 20/07/2021
Bauru, 24 de julho de 2021.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 063997
Processo nº 2272/2020   -  Pregão Eletrônico – RP nº  021/2020
Contratante: EMDURB
Compromissaria: REDE LK DE POSTOS LTDA.
Objeto: 800 L Gasolina.
Valor Total: R$ 4.091,20
Condições de Pagamento: 10º dia útil emissão N.F.
Assinatura: 20/07/2021
Bauru, 24 de julho de 2021.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 063998
Processo nº 2272/2020   -  Pregão Eletrônico – RP nº  021/2020
Contratante: EMDURB
Compromissaria: REDE LK DE POSTOS LTDA.
Objeto: 300 L Álcool (combustível).
Valor Total: R$ 1.096,20
Condições de Pagamento: 10º dia útil emissão N.F.
Assinatura: 20/07/2021
Bauru, 24 de julho de 2021.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 063999
Processo nº 2272/2020   -  Pregão Eletrônico – RP nº  021/2020
Contratante: EMDURB
Compromissaria: REDE LK DE POSTOS LTDA.
Objeto: 300 L Álcool (combustível).
Valor Total: R$ 1.096,20
Condições de Pagamento: 10º dia útil emissão N.F.
Assinatura: 20/07/2021
Bauru, 24 de julho de 2021.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 064000
Processo nº 2272/2020   -  Pregão Eletrônico – RP nº  021/2020
Contratante: EMDURB
Compromissaria: REDE LK DE POSTOS LTDA.
Objeto: 50 L Gasolina.
Valor Total: R$ 255,70
Condições de Pagamento: 10º dia útil emissão N.F.
Assinatura: 20/07/2021
Bauru, 24 de julho de 2021.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 064004
Processo nº 1583/2021 – Pregão Eletrônico – R. P. nº 008/2021.
Contratante: EMDURB – Compromissária: DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS 
LTDA.
Objeto: 01 Rl. Película verde retrorrefletiva grau técnico, tipo I, constituída por microesferas de vidro, 
medindo 0,61 x 20 metros; 10 Rl. Película branca retrorrefletiva grau técnico, tipo I, constituída por 
microesferas de vidro, medindo 0,61 x 20 metros; 01 Rl. Película preto legenda não retrorrefletiva, tipo 
IV, 0,61 x 20 metros.
Valor Total: R$ 9.780,00
Condições de Pagamento: 10º dia útil emissão N.F.
Assinatura: 21/07/2021
Bauru, 24 de julho de 2021.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 064006
Processo nº 7065/2020 -Pregão Eletrônico RP  nº 239/20 (Partícipe da P.M.B.)
Contratante: EMDURB
Compromissaria: MARCIA APARECIDA GARCIA 29092617865
Objeto: 16 T. Areia grossa.
Valor Total: R$ 982,00
Condições de Pagamento: 30 dias
Assinatura: 21/07/2021
Bauru, 24 de julho de 2021.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 064007
Processo nº 7065/2020 -Pregão Eletrônico RP  nº 239/20 (Partícipe da P.M.B.)
Contratante: EMDURB
Compromissaria: PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA.
Objeto: 18 T. pedra nº 1
Valor Total: R$ 928,80
Condições de Pagamento: 30 dias
Assinatura: 21/07/2021
Bauru, 24 de julho de 2021.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 064008
Processo nº 5626/19    -    Pregão Presencial  nº 009/19
Contratante: EMDURB
Compromissaria: SINDPLUS ADM. DE CARTÕES SERV. DE CAD. E COB. EIRELI
Objeto: 364  M.O. Vale alimentação.
Valor Total: R$ 182.000,00
Condições de Pagamento: 10º dia subsequente a prestação do serviço
Assinatura: 21/07/2021
Bauru, 24 de julho de 2021.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 064009
Processo nº 5626/19    -    Pregão Presencial  nº 009/19
Contratante: EMDURB
Compromissaria: SINDPLUS ADM. DE CARTÕES SERV. DE CAD. E COB. EIRELI
Objeto: 148  M.O. Vale alimentação; 002 M.O.  Vale alimentação estagiário.
Valor Total: R$ 74.666,68
Condições de Pagamento: 10º dia subsequente a prestação do serviço
Assinatura: 21/07/2021
Bauru, 24 de julho de 2021.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 064010
Processo nº 5626/19    -    Pregão Presencial  nº 009/19
Contratante: EMDURB
Compromissaria: SINDPLUS ADM. DE CARTÕES SERV. DE CAD. E COB. EIRELI
Objeto: 174 M.O. Vale alimentação.
Valor Total: R$ 87.000,00
Condições de Pagamento: 10º dia subsequente a prestação do serviço
Assinatura: 21/07/2021
Bauru, 24 de julho de 2021.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 064011
Processo nº 5626/19    -    Pregão Presencial  nº 009/19
Contratante: EMDURB
Compromissaria: SINDPLUS ADM. DE CARTÕES SERV. DE CAD. E COB. EIRELI
Objeto: 053  M.O. Vale alimentação; 004 M.O.  Vale alimentação estagiário.
Valor Total: R$ 27.833,36
Condições de Pagamento: 10º dia subsequente a prestação do serviço
Assinatura: 21/07/2021
Bauru, 24 de julho de 2021.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 064012
Processo nº 5626/19    -    Pregão Presencial  nº 009/19
Contratante: EMDURB
Compromissaria: SINDPLUS ADM. DE CARTÕES SERV. DE CAD. E COB. EIRELI
Objeto: 03 M.O. Vale alimentação.
Valor Total: R$ 1.500,00
Condições de Pagamento: 10º dia subsequente a prestação do serviço
Assinatura: 21/07/2021
Bauru, 24 de julho de 2021.
Presidente da EMDURB.
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RECEITAS Saldo à realizar
RECEITAS CORRENTES  (5.732.268,28)
RECEITA TRIBUTÁRIA  (3.044.526,38)
RECEITA PATRIMONIAL  (516.067,17)
RECEITA DE SERVIÇOS  (2.004.915,24)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES  (166.759,49)
RECEITAS DE CAPITAL  - 
AVALIAÇÃO DE BENS  - 
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA  - 
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS  (35.304.619,50)
RECEITA TRIBUTÁRIA – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS  - 
RECEITA DE SERVIÇOS – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS  (35.304.619,50)
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS  (424.588,32)
RECEITAS DE CAPITAL – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS  (424.588,32)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)  (41.461.476,10)
OPERAÇÃO DE CRÉDITO (II)  - 
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III)=(I+II)  (41.461.476,10)
DEFICIT (IV)
TOTAL (V)=(III+IV)  (41.461.476,10)

DESPESAS Previsão inicial
Créd. Adic. / 
anulações

Dotação 
atualizada Empenhado Liquidado Pago

Saldo à 
Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à Pagar

DESPESAS 63.589.406,00  - 63.589.406,00 42.556.246,64 28.389.417,06 21.245.803,69 21.033.159,36 14.166.829,58 7.143.613,37 
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 44.923.702,00  - 44.923.702,00 27.588.675,92 20.609.966,94 15.318.666,64 17.335.026,08 6.978.708,98 5.291.300,30 
DESPESAS CORRENTES 18.665.704,00  - 18.665.704,00 14.967.570,72 7.779.450,12 5.927.137,05 3.698.133,28 7.188.120,60 1.852.313,07 
DESPESAS DE CAPITAL 2.051.000,00  - 2.051.000,00 870.867,81 504.205,24 479.745,62 1.180.132,19 366.662,57 24.459,62 
INVESTIMENTOS 200.000,00  - 200.000,00 47.667,81 41.905,09 17.445,47 152.332,19 5.762,72 24.459,62 
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA 1.851.000,00  - 1.851.000,00 823.200,00 462.300,15 462.300,15 1.027.800,00 360.899,85  - 
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 300.000,00  - 300.000,00  -  -  - 300.000,00  -  - 
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 1.352.000,00  - 1.352.000,00 1.236.271,93 544.693,16 523.818,97 115.728,07 691.578,77 20.874,19 
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) 67.292.406,00  - 67.292.406,00 44.663.386,38 29.438.315,46 22.249.368,28 22.629.019,62 15.225.070,92 7.188.947,18 
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA - REFINANC. (VII)  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII) 67.292.406,00  - 67.292.406,00 44.663.386,38 29.438.315,46 22.249.368,28 22.629.019,62 15.225.070,92 7.188.947,18 
SUPERÁVIT (IX)  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
TOTAL (X) = (VI+VII) 67.292.406,00  - 67.292.406,00 44.663.386,38 29.438.315,46 22.249.368,28 22.629.019,62 15.225.070,92 7.188.947,18 

Luiz Carlos da Costa Valle               Francisco Jair Gonçalves Vella                                            Livia Tavares Benetti               Thaize Aparecida Martins de Abreu
Presidente da EMDURB                Diretor Administrativo Financeiro                                                    Contadora                                Resp. Controle Interno

               CRC 1SP268936/O-0                               Exercício 2021

 -  -  - 3.607.385,56 
67.292.406,00 67.292.406,00 33.646.203,00 29.438.315,46 

 -  -  -  - 
67.292.406,00 67.292.406,00 33.646.203,00 25.830.929,90 

861.000,00 861.000,00 430.500,00 436.411,68 
67.292.406,00 67.292.406,00 33.646.203,00 25.830.929,90 

57.796.722,00 57.796.722,00 28.898.361,00 22.492.102,50 
861.000,00 861.000,00 430.500,00 436.411,68 

57.796.722,00 57.796.722,00 28.898.361,00 22.492.102,50 
 -  -  -  - 

 -  -  -  - 
 -  -  -  - 

388.200,00 388.200,00 194.100,00 221.440,51 
 -  -  -  - 

771.800,00 771.800,00 385.900,00 255.732,83 
2.827.684,00 2.827.684,00 1.413.842,00 822.768,76 

8.634.684,00 8.634.684,00 4.317.342,00 2.902.415,72 
4.647.000,00 4.647.000,00 2.323.500,00 1.602.473,62 

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
(Artigo 52, incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)

Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru - EMDURB
3º Bimestre 2021

Previsão Inicial Previsão atualizada Previstas até o Bimestre Realizadas até bimestre
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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 17h.

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.!!!

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 DA PRESIDÊNCIA

DIVISÃO PREVIDENCIÁRIA

CONVOCAÇÃO PARA APOSENTADORIA
PROCESSOS DEFERIDOS.

Solicitamos que os servidores abaixo relacionados, entrem em contato com a Seção de Aposentadoria e 
Pensões da FUNPREV, através do telefone 3009-5508 ou 3009-5509, no prazo de 30 (trinta) dias a contar 
desta publicação para fazer o agendamento da concessão de aposentadoria, caso não entrem em contato 
dentro do prazo, será considerado como desistência tácita da concessão do benefício e o processo será 
arquivado conforme Instrução Normativa da Funprev nº 03/2016 e 07/2017 publicada no D.O.M.B. de 
15/07/2017.

Processo Interessado Matrícula

1119/2021 Idair do Carmo Nº 13.938/PMB

1213/2021 Marcelo Mojoni Nº 14.870/PMB

1214/2021 Luzia Piovezan Nº 100.088/DAE

1271/2021 Sibele Neves Moreira Nº 24.607/PMB

1363/2021 Dulcineia Godoy Silva dos Anjos Nº 24.685/PMB

1368/2021 Lizete Pereira Nº 20.187/PMB

PODER LEGISLATIVO
Marcos Antonio de Souza

Presidente

Atos da Presidência
Republicada por ter saído com incorreções

LEI Nº 7471
De 19 de julho de 2021

Dispõe sobre o acesso à informação, em relação ao 
estoque de medicamentos de distribuição gratuita 
pelo Município, e dá outras providências.

MARCOS ANTONIO DE SOUZA, Presidente da Câmara Municipal de Bauru, 
Estado de São Paulo, usando de suas atribuições e de conformidade com o que dispõe os Parágrafos 6º e 
7º do Artigo 38 da Lei Orgânica do Município de Bauru, faz saber que a Câmara Municipal decretou e ele 
promulga a seguinte Lei:

Art. 1º -  A Secretaria Municipal de Saúde, através do site oficial da Prefeitura Municipal de 
Bauru, deverá apresentar informações relativas à disponibilidade, quantidade, tipo 
e indicação de medicamentos de distribuição obrigatória gratuita pelo Executivo 
Municipal, com atualização em tempo real, de acordo com a Lei Federal nº 12.527, 
de 18 de novembro de 2011.

Art. 2º -  As informações serão disponibilizadas de forma a permitir que o usuário busque 
por tipo de medicamento, composição, indicação de uso, quantidade em estoque e o 
centro de distribuição onde se encontrem disponíveis.

Parágrafo único.  O resultado de pesquisa deverá apontar igualmente se o medicamento buscado 
encontra-se na validade para consumo. 

Art. 3º -  O Poder Público deverá disponibilizar as informações, ainda que parcialmente, no 
prazo de 6 (seis) meses, contados da publicação da presente Lei, e de forma completa 
no prazo de 12 (doze) meses. 

Art. 4º -  A presente Lei será regulamentada pelo Executivo no prazo de 90 (noventa) dias, 
contados da sua publicação. 

Art. 5º -  As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 
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Art. 6º -  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

 Bauru, 19 de julho de 2021.

MARCOS ANTONIO DE SOUZA
Presidente

UBIRATAN CASSIO SANCHES
1° Secretário

Projeto de iniciativa do
PODER LEGISLATIVO

Registrado na Diretoria de Apoio Legislativo, na mesma data.

RONALDO JOSÉ SCHIAVONE
Diretor de Apoio Legislativo

Atos da Diretoria
ORADORES INSCRITOS PARA FAZEREM USO DA PALAVRA NO EXPEDIENTE DA 26ª 

SESSÃO ORDINÁRIA, A SER REALIZADA NO DIA 26 DE JULHO DE 2021

ORADORES INSCRITOS:
LUIZ CARLOS BASTAZINI / PTB
LUIZ EDUARDO PENTEADO BORGO / PSL
MANOEL AFONSO LOSILA / MDB
MARCELO ROBERTO AFONSO / PATRIOTA
MARCOS ANTONIO DE SOUZA / PSDB
SERGIO BRUM / PDT
UBIRATAN CASSIO SANCHES / PODEMOS
WANDERLEY RODRIGUES JUNIOR / PSD
ANTONIO CARLOS DOMINGUES / CIDADANIA
BENEDITO ROBERTO MEIRA / PSL
CHIARA RANIERI BASSETTO / DEM
EDMILSON MARINHO DA SILVA JUNIOR / PP
EDSON MIGUEL DE JESUS / REPUBLICANOS
ESTELA ALEXANDRE ALMAGRO / PT
GUILHERME BERRIEL CARDOSO / MDB
JOSÉ ROBERTO MARTINS SEGALLA / DEM
JULIO CESAR APARECIDO DE SOUSA / PP

Bauru, 23 de julho de 2021.

MARCOS ANTONIO DE SOUZA
Presidente

RONALDO JOSÉ SCHIAVONE
Diretor de Apoio Legislativo

Pauta das Sessões
PAUTA Nº 27/2021

26ª SESSÃO ORDINÁRIA
EMENTÁRIO DOS PROCESSOS EM PAUTA PARA A SESSÃO A SER REALIZADA EM 26 DE 

JULHO DE 2021

PRIMEIRA DISCUSSÃO

Processo n° Assunto

164/21 Projeto de Resolução que autoriza a doação de um veículo à Prefeitura Municipal de 
Bauru (Ford Fiesta).
Autoria: MESA DA CÂMARA

DISCUSSÃO ÚNICA

Processo n° Assunto

168/21 Projeto de Decreto Legislativo que dá denominação de Praça APPARECIDA 
BORGES MARTINS a uma praça do loteamento Comviva Bauru 1. (Minuta nº 
63/21)
Autoria: JULIO CESAR APARECIDO DE SOUSA

Moção nº Assunto

41/21 De Apelo ao Governador do Estado, ao Secretário de Estado da Saúde, ao 
Coordenador-Executivo Estadual do Centro de Contingência da Covid-19 e à 
Coordenadora-Geral do Plano Estadual de Imunização para que o Governo Estadual 
promova os estudos e debates necessários a fim de autorizar a intercambialidade 
de vacinas às mulheres grávidas que receberam a primeira dose do imunizante 
AstraZeneca, de modo que, no prazo de 90 dias, possam receber a segunda dose do 
imunizante Pfizer, a fim de garantir a conclusão do ciclo de imunização desse grupo 
e proteger a vida das mulheres e crianças.
Autoria: CHIARA RANIERI BASSETTO

42/21 De Apelo à Prefeita Municipal, ao Secretário Municipal da Saúde e ao Diretor do 
Departamento de Saúde Coletiva para que sejam incluídas as mulheres lactantes, 
com ou sem comorbidades, independentemente da idade dos filhos(as) e sem a 
obrigatoriedade de apresentação de relatório médico que comprove a situação de 
lactância, no grupo prioritário de vacinação contra a Covid-19 no município de 
Bauru.
Autoria: CHIARA RANIERI BASSETTO

43/21 De Aplauso a toda a categoria farmacêutica, em nome do Dr. Marcos Machado, 
Diretor-Presidente do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, 
por todo o trabalho e comprometimento durante a pandemia do novo coronavírus 
(Covid-19).
Autoria: SERGIO BRUM

44/21 De Aplauso à Unimed Bauru pela comemoração do seu Jubileu de Ouro e pelas 
inestimáveis conquistas na área da saúde.
Autoria: JOSÉ ROBERTO MARTINS SEGALLA e WANDERLEY RODRIGUES 
JUNIOR

45/21 De Aplauso à Senhora Gisele Aparecida de Camargo Tavares pelos 30 anos de 
trabalhos dedicados à APAE Bauru e pela excelente gestão frente a presidência desta 
associação.
Autoria: UBIRATAN CASSIO SANCHES

46/21 De Aplauso ao Senhor Roberto Franceschetti Filho pelos 15 anos de trabalhos 
dedicados à Educação Especial, sendo 10 na APAE Bauru e pelo excelente 
desempenho na coordenação geral desta associação.
Autoria: UBIRATAN CASSIO SANCHES

Bauru, 23 de julho de 2021.

MARCOS ANTONIO DE SOUZA
Presidente

RONALDO JOSÉ SCHIAVONE
Diretor de Apoio Legislativo
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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.   


		2021-07-23T19:00:35-0300
	DANILO ALTAFIM PINHEIRO:39691117819




