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DECRETOS MUNICIPAIS
DECRETO Nº 15.524,  DE 26 DE JULHO DE 2.021

P. 12.718/11 Designa membros titulares e suplentes para compor o Conselho Interno de Política 
de Administração e Remuneração - CIPAR.
  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 Conforme previsto no art. 2º da Lei Municipal nº 5.975, de 01 de outubro de 2.010, 

são designados para compor o Conselho Interno de Política de Administração e 
Remuneração - CIPAR, no exercício 2.021 e 2.022, os seguintes servidores:
I -  MEMBROS TITULARES:

a) Lucilene Alves Guerra - Secretaria Municipal da Administração;
b) Adriana de Moura - Secretaria Municipal da Administração;
c) Paula Regina Manzato de Lima Correa - Secretaria Municipal da 
Administração;
d) Márcia Aparecida Borniolo - Secretaria Municipal da Administração;
e) Diego de Andrade Siriani Schuweter - Secretaria Municipal de Economia 
e Finanças;
f) Cleuber Carlos dos Santos - Secretaria Municipal de Economia e Finanças;
g) Gabriela Lucarelli Rocha - Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos;
h) Rosana Aparecida Borges - Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos;
i) Juliana Freitas Lino de Souza - Secretaria Municipal de Saúde;
j) Natanael Costa - Secretaria Municipal de Saúde;
k) Valdecir Aparecido Arruda - Secretaria Municipal da Educação;
l) Carla Alves - Secretaria Municipal da Educação.

II -  MEMBROS SUPLENTES:
a) Luiz Américo Machado de Aguiar - Secretaria Municipal da Administração;
b) Elisangêla Aparecida Rodrigues Borges - Secretaria Municipal da 
Administração;
c) Bruna Martins - Secretaria Municipal da Administração;
d) Eva Fabiana Soares Lima - Secretaria Municipal da Administração;
e) Maria Regiane Pires Morgado - Secretaria Municipal de Economia e 
Finanças;
f) Gabriel Costa Placce - Secretaria Municipal de Economia e Finanças;
g) Luis Gustavo Lopes Palhaci - Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos;
h) Edna Furlan da Silva - Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos;
i) Luciana de Oliveira Martins Perosso - Secretaria Municipal de Saúde;
j) Gilson Gimenes Campos - Secretaria Municipal de Saúde;
k) Andressa Forato Gallego Abranches - Secretaria Municipal da Educação;
l) Julia Maria Rodrigues Homelis Floriano - Secretaria Municipal da Educação.

Art. 2º Fica nomeada como Presidenta do Conselho a servidora Lucilene Alves Guerra.
Art. 3º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 Bauru, 26 de julho de 2.021.

SUÉLLEN SILVA ROSIM
PREFEITA MUNICIPAL

GUSTAVO RUSSIGNOLI BUGALHO
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

EVERSON DEMARCHI
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

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

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

PROJETOS DE LEI
Enviados à Câmara Municipal

PROJETO DE LEI Nº 45/21
P. 105.132/21 Autoriza a suplementação de recursos por meio de transposição no orçamento do 
Município, exercício 2.021.
  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  Fica autorizada a suplementação por meio de transposição de recursos no Orçamento 

vigente do Município de Bauru, até o valor de R$ 15.907.660,72 (quinze milhões, 
novecentos e sete mil, seiscentos e sessenta reais e setenta e dois centavos), da 
seguinte forma:
I -  Dotação orçamentária 10.301.0006.2.029 (contratos complementares 

de assistência), categoria econômica 3.3.50.39.00 (Outros Serviços de 
Terceiros - Pessoa Jurídica), ficha orçamentária 347, fonte 01.000.0000, 
no valor de R$ 15.907.660,72 (quinze milhões, novecentos e sete mil, 
seiscentos e sessenta reais e setenta e dois centavos).

Art. 2º  Os recursos necessários para atender o art. 1º decorrem de anulação parcial nas 
dotações orçamentárias:
I -  Dotação orçamentária 04.122.0001.1.002 (construção/ampliação 

do Paço Municipal), categoria econômica 4.4.90.51.00 (obras e 
instalações), ficha orçamentária 24, fonte 01.000.0000, no valor de R$ 
100.000,00 (cem mil reais);

II -  Dotação orçamentária 04.131.0002.2.011 (publicidade e transparência 
de informações), categoria econômica 3.3.90.39.00 (outros serviços de 
terceiros - pessoa jurídica), ficha orçamentária 48, fonte 01.000.0000, 
no valor de R$ 144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais);

III -  Dotação orçamentária 15.451.0002.1.003 (orçamento participativo), 
categoria econômica 4.4.90.51.00 (obras e instalações), ficha 
orçamentária 51, fonte 01.000.0000, no valor de R$ 300.000,00 
(trezentos mil reais);

IV -  Dotação orçamentária 15.451.0002.1.003 (orçamento participativo), 
categoria econômica 4.4.90.52.00 (equipamentos e material 
permanente), ficha orçamentária 52, fonte 01.000.0000, no valor de R$ 
300.000,00 (trezentos mil reais);

V -  Dotação orçamentária 15.451.0002.2.134 (orçamento participativo - 
manutenção), categoria econômica 3.3.90.30.00 (material de consumo), 
ficha orçamentária 53, fonte 01.000.0000, no valor de R$ 600.000,00 
(seiscentos mil reais);

VI -  Dotação orçamentária 15.451.0002.2.134 (orçamento participativo - 
manutenção), categoria econômica 3.3.90.39.00 (outros serviços de 
terceiros - pessoa jurídica), ficha orçamentária 55, fonte 01.000.0000, 
no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais);

VII -  Dotação orçamentária 15.451.0020.2.088 (manutenção do fundo de 
mobilidade urbana), categoria econômica 3.3.90.30.00 (material de 
consumo), ficha orçamentária 75, fonte 01.000.0000, no valor de R$ 
2.500,00 (dois mil e quinhentos reais);

VIII -  Dotação orçamentária 15.451.0020.2.088 (manutenção do fundo 
de mobilidade urbana), categoria econômica 3.3.90.39.00 (outros 
serviços de terceiros - pessoa jurídica), ficha orçamentária 76, fonte 
01.000.0000, no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais);

IX -  Dotação orçamentária 15.451.0020.2.088 (manutenção do fundo de 
mobilidade urbana), categoria econômica 3.3.90.93.00 (indenizações e 
restituições), ficha orçamentária 77, fonte 01.000.0000, no valor de R$ 
2.500,00 (dois mil e quinhentos reais);

X -  Dotação orçamentária 15.451.0020.2.088 (manutenção do fundo de 
mobilidade urbana), categoria econômica 4.4.90.52.00 (equipamentos 
e material de permanente), ficha orçamentária 78, fonte 01.000.0000, 
no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais);

XI -  Dotação orçamentária 04.127.0001.2.004 (gestão do instituto de 
planejamento e desenvolvimento), categoria econômica 3.3.90.30.00 
(material de consumo), ficha orçamentária 79, fonte 01.000.0000, no 
valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais);

XII -  Dotação orçamentária 04.127.0001.2.004 (gestão do instituto de 
planejamento e desenvolvimento), categoria econômica 3.3.90.39.00 
(outros serviços de terceiros - pessoa jurídica), ficha orçamentária 81, 
fonte 01.000.0000, no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais);

XIII -  Dotação orçamentária 04.127.0001.2.004 (gestão do instituto de 
planejamento e desenvolvimento), categoria econômica 4.4.90.52.00 
(equipamentos e material permanente), ficha orçamentária 83, fonte 
01.000.0000, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

XIV -  Dotação orçamentária 04.122.0001.1.001 (ampliação dos próprios 
da Secretaria Municipal da Administração), categoria econômica 
3.3.90.39.00 (outros serviços de terceiros - pessoa jurídica), ficha 
orçamentária 90, fonte 01.000.0000, no valor de R$ 98.000,00 (noventa 
e oito mil reais);
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XV -  Dotação orçamentária 04.131.0002.2.011 (publicidade e transparência 
de informações), categoria econômica 3.3.90.39.00 (outros serviços de 
terceiros - pessoa jurídica), ficha orçamentária 334, fonte 01.000.0000, 
no valor de R$ 161.479,26 (cento e sessenta e um mil, quatrocentos e 
setenta e nove reais e vinte e seis centavos);

XVI -  Dotação orçamentária 15.451.0020.2.034 (gestão de contratos), 
categoria econômica 3.3.91.39.00 (outros serviços de terceiros - pessoa 
jurídica - intra), ficha orçamentária 447, fonte 01.000.0000, no valor de 
R$ 1.740.000,00 (um milhão, setecentos e quarenta mil reais);

XVII -  Dotação orçamentária 08.244.0001.2.142 (conselho tutelar), categoria 
econômica 3.3.90.39.00(outros serviços de terceiros - pessoa jurídica), 
ficha orçamentária 521, fonte 01.000.0000, no valor de R$ 416.850,00 
(quatrocentos e dezesseis mil e oitocentos e cinquenta reais);

XVIII -  Dotação orçamentária 18.541.0015.1.014 (construção e reurbanização 
de áreas verdes, praças), categoria econômica 4.4.90.51.00 (obras e 
instalações), ficha orçamentária 611, fonte 01.000.0000, no valor de R$ 
20.000,00 (vinte mil reais);

XIX -  Dotação orçamentária 18.541.0015.1.014 (construção e reurbanização 
de áreas verdes, praças), categoria econômica 4.4.90.52.00 
(equipamentos e material permanente), ficha orçamentária 612, fonte 
01.000.0000, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

XX -  Dotação orçamentária 18.541.0015.1.017 (construção de espaços para 
descarte consciente), categoria econômica 4.4.90.52.00 (equipamentos 
e material permanente), ficha orçamentária 619, fonte 01.000.0000, no 
valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais);

XXI -  Dotação orçamentária 27.811.0014.2.062 (manutenção do fundo 
municipal de desenvolvimento), categoria econômica 3.3.50.43.00 
(subvenções sociais), ficha orçamentária 706, fonte 01.000.0000, no 
valor de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais);

XXII -  Dotação orçamentária 13.392.0016.2.077 (formação e difusão cultural), 
categoria econômica 3.3.90.39.00 (outros serviços de terceiros - pessoa 
jurídica), ficha orçamentária 741, fonte 01.000.0000, no valor de R$ 
1.600.000,00 (um milhão, seiscentos mil reais);

XXIII -  Dotação orçamentária 23.691.0002.2.011 (publicidade e transparência 
de informações), categoria econômica 3.3.90.39.00 (outros serviços de 
terceiros - pessoa jurídica), ficha orçamentária 836, fonte 01.000.0000, 
no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais);

XXIV -  Dotação orçamentária 28.841.1000.0.003 (pagamento da dívida - 
Funprev), categoria econômica 3.1.91.13.00 (obrigações patronais 
- intra-orçamentário), ficha orçamentária 857, fonte 01.000.0000, no 
valor de R$ 3.576.707,66 (três milhões, quinhentos e setenta e seis mil, 
setecentos e sete reais e sessenta e seis centavos);

XXV -  Dotação orçamentária 28.841.1000.0.003 (pagamento da dívida - 
Funprev), categoria econômica 3.2.91.21.00 (juros sobre a dívida 
por contrato - intra - orçamentário), ficha orçamentária 858, fonte 
01.000.0000, no valor de R$ 2.610.174,55 (dois milhões, seiscentos e 
dez mil, cento e setenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos);

XXVI -  Dotação orçamentária 28.841.1000.0.003 (pagamento da dívida - 
Funprev), categoria econômica 4.6.91.71.00 (principal da dívida 
contratual resgatada - intra-orçamentário), ficha orçamentária 859, 
fonte 01.000.0000, no valor de R$ 1.744.449,25 (um milhão, setecentos 
e quarenta e quatro mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e vinte 
cinco centavos);

XXVII -  Dotação orçamentária 28.842.1000.0.012 (pagamento da dívida 
financiamento - Cohab), categoria econômica 3.2.90.21.00 (juros sobre 
a dívida por contrato), ficha orçamentária 869, fonte 01.000.0000, no 
valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

XXVIII -  Dotação orçamentária 28.842.1000.0.012 (pagamento da dívida 
financiamento - Cohab), categoria econômica 4.6.90.71.00 (principal 
da dívida contratual resgatada), ficha orçamentária 870, fonte 
01.000.0000, no valor de R$ 1.900.000,00 (um milhão e novecentos 
mil reais).

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

=EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS=
29, julho, 2.021.

Senhor Presidente, 
Nobres Vereadores,
  Temos a honra de submeter à apreciação e aprovação dessa respeitosa casa o incluso 
Projeto de Lei que versa sobre a transposição de orçamento para suprir as demandas do Município em 
relação a Secretaria Municipal de Saúde.
  Tal demanda se faz necessária diante do cenário que o Município enfrenta por conta 
da pandemia da COVID-19. Dessa maneira a transposição de recurso, será para custear as despesas dos 
leitos junto a FAMESP, onde poderá haver aumento no número de leitos, e para custear também os gastos 
do Covid-19, nos demais contratos da Secretria até o final do exercício.
  Isto posto, acreditamos ter apresentado os esclarecimentos devidos, a fim de que 
todos possam ter plena compreensão do projeto ora apresentado.
  Destarte pela relevância da matéria, contamos com a aprovação do Projeto em 
questão. 
  Atenciosas saudações,

SUÉLLEN SILVA ROSIM
PREFEITA MUNICIPAL

EXTRATOS
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 10.158/21 - PROCESSO Nº 39.528/20 - CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU - CONTRATADA: JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA - OBJETO: As 
partes resolvem acrescer ao contrato 01 (uma) assinatura a ser entregue na Secretaria Municipal de Obras, 
razão pela qual o subitem 1.1.1, do item 1.1, da Cláusula Primeira, passa a ter a seguinte redação: “1.1.1. 
Número de assinaturas por Secretaria: 03 (três) Gabinete, 03 (três) Cultura, 01 (uma) Administração, 01 
(uma) Sedecon, 01 (uma) Semma, 01 (uma) Saúde e 01 (uma) Obras.” 2. Por via de consequência, será 
acrescido ao valor original do contrato a importância de R$ 267,00 (duzentos e sessenta e sete reais), 
passando o valor total de R$ 4.320,00 (quatro mil, trezentos e vinte reais) para R$ 4.587,00 (quatro mil, 
quinhentos e oitenta e sete reais), razão pela qual o item 2.1 da Cláusula Segunda passa a ter a seguinte 
redação: “2.1. O CONTRATANTE pagará a CONTRATADA pelos objetos descritos na Cláusula Primeira 
a importância total de R$ 4.587,00 (quatro mil, quinhentos e oitenta e sete reais), que será suportada 
pela Dotação Orçamentária: fichas nº 37 – Gabinete do Prefeito; fichas nº 799 – Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda; fichas nº 569 – Secretaria Municipal do Meio Ambiente; 
fichas nº 111 – Secretaria Municipal da Administração, fichas nº 353 – Secretaria Municipal de Saúde, ficha 
nº 695 – Secretaria Municipal de Cultura e ficha nº 414 - Secretaria Municipal de Obras.” – ASSINATURA: 
08/07/21, conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93.

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

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

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

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

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

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

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

PORTARIA DE NOMEAÇÃO
A partir de 02/08/2021, portaria n.º 926/2021, nomeia RENATO TAVOLARI NETO, RG n.º 18.XXX.
XXX-7 e CPF n.º 128.XXX.XXX-79, no Cargo em Comissão de DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE 
ESPORTES, do(a) SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, conforme Processo n.º 
112713/2021.

ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA

Devido ao grande número de interessados a EGP abre inscrições para a 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: 11/08/2021 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.

Secretaria do Bem-Estar Social
Ana Cristina de Carvalho Sales Toledo

Secretária
NOMEAÇÃO Nº 018/2021

Por este instrumento fica nomeado o Conselheiro Tutelar Suplente Cristina Terezinha Brando Salles, para 
substituir o Conselheiro Tutelar Titular João Filipe de Andrade Ávila, no período de sua licença Médica, por 
09 dias, de 29/07/2021 à 06/08/2021.

Bauru, 28 de julho de 2021.
ANA CRISTINA DE CARVALHO SALLES TOLEDO

SECRETÁRIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL

Secretaria de Esporte e Lazer
Flavio Ismael da Silva Oliveira

Secretário
PORTARIA Nº 023/2021 – SEMEL

FLÁVIO ISMAEL DA SILVA OLIVEIRA, Secretário Municipal de Esporte e Lazer - SEMEL, no uso de 
suas atribuições legais,

RESOLVE:
AUTORIZAR os servidores abaixo relacionados a dirigir viaturas que pertencem a Secretaria Municipal 
de Esporte e Lazer, em conformidade com o Decreto 10.088 de 20 de setembro de 2005, compatíveis com 
a categoria que os mesmos estão habilitados, pelo prazo de 06 meses, na execução de serviços realizados 
para esta Secretaria, com todas as responsabilidades cabíveis, quando da insuficiência, aferida no momento 
da utilização, de servidores ocupantes de cargo de motorista.

Mat Servidor CNH Cat Validade

17.211 ADEMAR FERNANDES DE CAMPOS JR. 02616046205 AB 04/06/2023

28.222 ALEX GARCIA 01052615850 AB 31/07/2023

23.311 ANTONIO MARCOS PEREIRA 04110577125 D 23/02/2023

35.429 CRISTINA FERREIRA DE BRITO ROSADO 03254894342 AB 01/04/2024

 30.034 DANIEL DE OLIVEIRA FERREIRA  04203416049 AD 07/02/2024

16.908 DAVISON HONÓRIO 02457937693 AD 13/11/2023

32.649 GUSTAVO MELLO RISSATO 03564566776 AB 03/12/2024

25.706 ROGÉRIO MARIANO 04787386698 AB 15/07/2024

15.748 SAINT CLAIR THANIS GARRIDO 04511604995 AB 22/11/2023
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE

Bauru, 29 de julho de 2021.
FLÁVIO ISMAEL DA SILVA OLIVEIRA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Secretaria de 
Economia e Finanças

Everton de Araujo Basílio
Secretário

DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

DIRETORA: ANA GRAZIELA DE DEUS

PROCESSO FORNECEDOR DOCUMENTO VALOR

55609/2019
EMPRESA MUNICIPAL DE 

DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 
DE BAURU - EMDURB

8631 R$      22.544,36

55609/2019
EMPRESA MUNICIPAL DE 

DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 
DE BAURU - EMDURB

8303 R$      13.029,26

55609/2019
EMPRESA MUNICIPAL DE 

DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 
DE BAURU - EMDURB

8567 R$      18.635,73

55609/2019
EMPRESA MUNICIPAL DE 

DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 
DE BAURU - EMDURB

8463 R$      26.699,19

55609/2019
EMPRESA MUNICIPAL DE 

DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 
DE BAURU - EMDURB

8440 R$      32.340,43
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28772/2019
EMPRESA MUNICIPAL DE 

DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 
DE BAURU - EMDURB

8532 R$      68.247,10

60731/2021
EMPRESA MUNICIPAL DE 

DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 
DE BAURU - EMDURB

8565 R$      87.935,58

26875/20214 HIDROAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
EIRELI 196 R$      90.119,87

114128/2021 STRATURA ASFALTOS S/A 52780 R$      49.216,58

114128/2021 STRATURA ASFALTOS S/A 52839 R$      12.304,21

109921/2019 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS 
EXCEPCIONAIS DE BAURU - APAE AGOSTO R$     271.659,72

109921/2019 ASSOCIAÇÃO DE PAIS P/ INTEGRAÇÃO 
ESCOLAR DA CRIANÇA - APEICE AGOSTO R$      37.626,00

109921/2019 LAR ESCOLA SANTALUZIA PARA 
CEGOS AGOSTO R$      24.456,90

109921/2019 SORRI BAURU AGOSTO R$     244.569,00

109929/2019 ASSOCIAÇÃO CRECHE BERÇÁRIO 
RODRIGUES DE ABREU AGOSTO R$      91.402,20

109929/2019 ASSOCIAÇÃ CRECHE IRMÃ CATARINA AGOSTO R$      23.561,76

109929/2019
BOM PASTOR INST. DE VAL. E 

PROMOÇÃO INT. HUM. CRECHE 
RAINHA DA PAZ

AGOSTO R$      52.298,32

109929/2019 CASA DA CRIANÇA MADRE MARIA 
TEODORA VOIRON AGOSTO R$      15.777,12

109929/2019 CENTRO COMUNITÁRIO ASSIST. E 
EDUC. ANIBAL DIFRÂNCIA AGOSTO R$      44.766,40

109929/2019 CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTIL 
JOÃO PAULO II AGOSTO R$      33.550,00

109929/2019 CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA 
CRIANÇA AGOSTO R$      41.181,12

109929/2019 CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE AGOSTO R$      60.390,00

109929/2019 CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE AGOSTO R$      16.928,52

109929/2019 CRECHE AIRTON ANTÔNIO DARÉ AGOSTO R$      53.219,44

109929/2019 CRECHE ANJINHOS DE MARIA - 
CANTINHO ANCIANO AGOSTO R$      33.933,80

109929/2019 CRECHE BERÇÁRIO ANTÔNIO PEREIRA AGOSTO R$      38.123,24

109929/2019 CRECHE BERCÁRIO CRUZADA 
PASTORES DE BELÉM AGOSTO R$      35.676,84

109929/2019 CRECHE BERÇÁRIO DR. LEOCÁDIO 
CÔRREA AGOSTO R$      39.158,20

109929/2019 CRECHE BERÇÁRIO ERNESTO 
QUÁGGIO AGOSTO R$      36.216,76

109929/2019 CRECHE BERÇÁRIO ERNESTO 
QUÁGGIO AGOSTO R$      40.643,80

109929/2019 CRECHE BERÇÁRIO ERNESTO 
QUÁGGIO AGOSTO R$      50.374,60

109929/2019 CRECHE BERÇÁRIO SÃO JOSÉ AGOSTO R$      59.815,60

109929/2019 CRECHE BERÇÁRIO SÃO JUDAS TADEU 
E SÃO DIMAS AGOSTO R$      49.760,52

109929/2019 CRECHE COMUNITÁRIA PINGO DE 
GENTE AGOSTO R$      30.578,80

109929/2019 CRECHE COMUNITÁRIA PINGO DE 
GENTE AGOSTO R$      27.991,40

109929/2019 CRECHE DOCE RECANTO AGOSTO R$      26.456,20

109929/2019 CRECHE E CENTRO EDUCATIVO 
MONTEIRO LOBATO AGOSTO R$      47.353,80

109929/2019 CRECHE E CENTRO EDUCATIVO 
UNIDOS PARA O BEM AGOSTO R$      15.853,88

109929/2019 CRECHE EVANGÉLICA BOM PASTOR AGOSTO R$      26.072,40

109929/2019 CRECHE SEMENTINHAS AGOSTO R$      30.558,96

109929/2019 ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
ANGÉLICA LEITE DE FREITAS AGOSTO R$      43.231,20

109929/2019 INSTITUIÇÃO BENEFICENTE BOM 
SAMARITANO AGOSTO R$      36.137,32

109929/2019 SOCIEDADE CRISTÃ MARIA RIBEIRO AGOSTO R$      54.370,84

EVERTON DE ARAUJO BASÍLIO
SECRETARIO DE ECONOMIA E FINANÇAS

Secretaria do Meio Ambiente
Dorival José Coral

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

Horário de atendimento:- de Segunda à Sexta-feira, das 8:00h às 12:00h e das 13:00h às 17:00h. 
INTERNET: E-mail: meioambiente@bauru.sp.gov.br 

ARBORIZAÇÃO URBANA 
ATENÇÃO 

*Para solicitar a substituição, acesse: https://www2.bauru.sp.gov.br/sist_documentos/cadastrar.aspx?a=224 
e preencha o formulário conforme indicado. Caso não tenha acesso à internet, procure o Poupa Tempo com 
comprovante de propriedade do imóvel e documentos pessoais (cópias simples), conforme Lei nº 4368/99.
*A substituição de árvore só poderá ser realizada após a publicação do deferimento (autorização) no Diário 
Oficial. 
“Deferido o pedido, o munícipe terá o prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação do deferimento no 
Diário Oficial do Município, para efetivar a supressão da árvore e de 15 (quinze) dias, a partir da supressão, 
para substituição da mesma, sob pena prevista nesta lei. (NR)” (Art. Alterado pela Lei nº 4714/01).
*As despesas com a substituição ficarão a cargo do requerente. 
* As mudas das espécies vegetais arbóreas para substituição/habite-se, deverão ter altura igual ou superior 
a 1,50 metros (um metro e cinquenta centímetros) e estarem orientadas por tutor e protegidas por gradil 
(parágrafo único do art. 1º do Decreto nº 8806/00). 
*A poda de árvore em domínio público somente será permitida seguindo as especificações contidas no 
artigo 21 da Lei nº 4368/99 que cita: servidor da prefeitura, Empresas responsáveis pela infra-estrutura 
urbana, Equipe do Corpo de Bombeiros e Pessoas credenciadas pela SEMMA. 
*O canteiro inadequado, assim como a inexistência de área mínima permeável na base do tronco, danifica 
a árvore e pode causar a interrupção no transporte da seiva e permitir a infecção por fungos e bactérias, 
devido a lesões no lenho (inciso I e art. 30 da Lei 4368). Passível de multa conforme art. 42, inciso II da 
Lei 4368/99.

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

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

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

ESPÉCIES ADEQUADAS PARA ARBORIZAÇÃO URBANA 
Nas calçadas que dão suporte a rede elétrica deverão ser plantadas mudas de pequeno porte: 
Sugestão: caqui do cerrado (Diospyros híspida); cerejeira do rio grande (Eugenia involucrata); tamanqueiro 
(Byrsonima intermedia); astrapéia (Dombeya wallichii), acerola (Malpighia glabra), araçá (Psidium 
cattleianum), grevílha anã (Grevillea banksii), cambuí (Myrciaria tenella), calicarpa (Callicarpa reevesii), 
pitanga (Eugenia uniflora); mulungu do litoral (Erythrina speciosa); neve da montanha (Euphorbia 
leucocephala); urucum (Bixa orelana); flamboyant mirim (Caesalpinia pulcherrima), escova de garrafa 
(Callistemon sp.), siraricito (Cojoba sophorocarpa), nêspera (Eriobotrya japonica), calabura (Muntingia 
calabura), ipê branco (Tabebuia rosea-alba), Calliandra (Calliandra houstoniana), jabuticaba (Myrciaria 
cauliflora), uvaia (Eugenia pyriformis), Amora (Morus nigra), Jambo branco (Syzygium aqueum), Pau-
santo (Kielmeyera coriácea), Folha de Serra (Ourateas spectabilis), Romã (Punica granatum), Cerejeira 
(Prunus campanulata), Pequeno Barbatimão (Stryphnodendron adstringens, S. polyphyllum), Cerejeira 
ornamental (Prunus serrulata), Gabiroba (Campomanesia xanthocarpa).
Nas calçadas opostas a rede elétrica ou possuírem fiação compacta deverão ser plantadas mudas de médio 
porte: 
Sugestão: jacarandá mimoso (Jacaranda mimosifolia), quaresmeira (Tibouchina granulosa), pata-de-vaca 
(Bauhinia sp), louro pardo (Cordia trichotoma); alecrim de campinas (Holocalyx balansae); pau terra ( 
Qualea grandiflora; Qualea parviflora); amendoim falso (Acosmium subelegans); caviuna do cerrado 
(Dalbergia miscolobium); amendoim do campo (Platypodium elegans), bico de pato (Machaerium 
aculeatum); barbatimão (Stryphnodendron rotundifolium), candeia (Piptocarpha rotundifolia); falso 
barbatimão (Dimorphadra mollis); jacarandá do campo (Machaerium acutifolium); aldrago (Pterocarpus 
violaceus), olho de dragão (Adenanthera pavonina), pequi (Caryocar brasilienses), aroeira pimenteira 
(Schinus terebinthifolia), sibipiruna (Caesalpinia pluviosa), chuva de ouro (Cassia fistula), pau Brasil 
(Caesalpinia echinata), ipê amarelo do cerrado (Tabebuia aurea); ipê amarelo (Tabebuia chrysotricha), 
grumixama (Eugenia brasiliensis), magnólia branca (Magnolia grandiflora), magnólia amarela 
(Michelia champaca), amendoinzeiro (Platypodium elegans), fedegoso (Senna macranthera), cabreúva 
(Myroxylon peruiferum), lofantera da amazônia (Lophanthera lactescens), tipuana (Tipuana tipu), resedá 
gigante (Lagerstroemia speciosa), acácia mimosa (Acacia podalyraefoli), dedaleiro (Lafoensia pacari), 
tamanqueira (Pera glabrata), mirindiba rosa (Lafoensia glyptocarpa), melaleuca (Melaleuca alternifolia 
); Mulungu – Coral (Erythrina verna), Quereutéria (Koelreuteria paniculata), Tamarindo (Tamarindus 
indica), Albizia (Albizia lebbeck), Chapéu de Sol ( Terminalia catappa), Alfeneiro ( Ligustrum lucidum), 
Saboneteira (Sapindus saponaria), Jambo Amarelo (Syzygium jambos), Oliveira (olea europaea), 
Amarelinho (Plathymenia reticulata), Cedro (Cedrela fissilis), Jenipapo (Genipa americana), Cambuci 
(Campomanesia phaea), Ipê Felpudo (Zeyheria tuberculosa).
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PORTARIA Nº 71/2021
DORIVAL JOSÉ CORAL, Secretário Municipal do Meio Ambiente, no uso de suas atribuições legais 
RESOLVE:
Em conformidade com o DECRETO Nº 10088 de 20 DE SETEMBRO DE 2005, autorizar os servidores 
abaixo relacionados para dirigir as viaturas que pertencem a Secretaria do Meio Ambiente por um período 
de 06 (seis) meses, com todas as responsabilidades cabíveis, quando da insuficiência aferida no momento 
da utilização dos servidores ocupantes do cargo de Motorista.
Elton Azevedo de Freitas – matrícula 33.746
Elias Benedito Pereira – matrícula 30.570

Bauru, 29 de julho de 2021.
DORIVAL JOSÉ CORAL

SECRETÁRIO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

PEDIDO DE ADOÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS VERDES

Processo nº 117355/2021
Interessada: Regional Bild Bauru Desenvolvimento Imobiliário Ltda
Local: Nascente localizada no Parque Vitória Régia situada na Avenida Nações Unidas Quadra 25 e Rua 
Henrique Savi Quadra 01.

DZB - DEPARTAMENTO ZOOBOTÂNICO

COMUNICADO

AUTO DE INFRAÇÃO 
O munícipe abaixo relacionado infringiu o disposto na Lei 4368/99 que disciplina a arborização urbana 

e as áreas verdes do perímetro urbano do Município de Bauru. Portanto lavramos o presente Auto de 
Infração. 

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

INTERESSADO (A) PROCESSO AUTO DE INFRAÇÃO

THEREZA CASARIN 
COMEGNO 52991/2021

0059-B 
Devido à execução de SUPRESSÃO de 03 (três) espécies 

arbóreas, sendo 01 (uma) da espécie Ipê e 02 (duas) da espécie 
Cassia imperial, localizadas no imóvel situado à:

Rua Professor Alberto Brandão de Rezende, nº 2-53, PMB: 
2/0302/003 – Jardim Amália

EXTRATOS
TERMO DE COOPERAÇÃO PARA ADOÇÃO DE ROTATÓRIA - PROCESSO Nº 26.631/19 
– MUNICÍPIO DE BAURU (SEMMA) – ADOTANTE: ASSOCIAÇÃO DE PESSOAL DA CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL DE SP- OBJETO: Constitui objeto do presente termo, a ADOÇÃO DA 
ROTATÓRIA LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO PIRES CORREA COM A AVENIDA JOSÉ 
VICENTE AIELLO, NO PANORAMA PARQUE, 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. 6º 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: 24/06/21.

TERMO DE COOPERAÇÃO PARA ADOÇÃO DE PRAÇA - PROCESSO Nº 101.016/21 – 
MUNICÍPIO DE BAURU (SEMMA) – ADOTANTE: SR. REINALDO TEODORO - OBJETO: 
Constitui objeto do presente termo, a ADOÇÃO DA PRAÇA ZÉ DA MOTO LOCALIZADA ENTRE A 
ALAMEDA CRISANDALIAS QUADRA 05, ALAMEDA CÔNEGO ANÍBAL DIFRÂNCIA QUADRA 
08 E ALAMEDA DAS GLICÍNIAS QUADRA 01 – PARQUE ALTO SUMARE, 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. 6º 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: 28/07/21, conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93.

TERMO DE COOPERAÇÃO PARA ADOÇÃO DE CANTEIRO CENTRAL - PROCESSO Nº 
88.140/21 – MUNICÍPIO DE BAURU (SEMMA) – ADOTANTE: EMPRESA GRIZONI NEGÓCIOS 
IMOBILIÁRIOS LTDA - ME - OBJETO: Constitui objeto do presente termo, a ADOÇÃO DO 
CANTEIRO CENTRAL LOCALIZADO NA AVENIDA AFFONSO JOSÉ AIELLO EM FRENTE 
AO RESIDENCIAL CIDADE JARDIM, 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. 6º 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: 30/06/21.

TERMO DE COOPERAÇÃO PARA ADOÇÃO DE CANTEIRO CENTRAL - PROCESSO 
Nº 98.511/21 – MUNICÍPIO DE BAURU (SEMMA) – ADOTANTE: EMPRESA DROGARIA 
DROGALARA LTDA - ME - OBJETO: Constitui objeto do presente termo, a ADOÇÃO DO CANTEIRO 
CENTRAL LOCALIZADO NA AVENIDA MARCOS DE PAULO RAPHAEL QUADRA 11, 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. 6º 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: 08/07/21, conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93.

Secretaria de Obras
Leandro dias Joaquim 

Secretário

EXTRATOS
CONTRATO Nº 10.353/21 - PROCESSO Nº 124.203/20 – (Sisdoc nº 94.348/21) – CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU - CONTRATADA: FUNDAÇÃO PAULISTA DE TECNOLOGIA E 
EDUCAÇÃO – OBJETO: A CONTRATADA obriga-se nos termos de sua proposta anexada ao 
Processo Administrativo nº 124.203/20, a prestar ao CONTRATANTE os SERVIÇOS TÉCNICOS 
ESPECIALIZADOS PARA EXECUÇÃO DE ENSAIOS DE LABORATÓRIO E CONTROLE 
TECNOLÓGICO DE SOLOS, ASFALTO E CONCRETO, através do sistema de Registro de Preços, 
melhor descritos nos Anexos I e IV do Edital nº 12/21.
LOTE 1 - SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA EXECUÇÃO DE ENSAIOS DE 
LABORATÓRIO E CONTROLE TECNOLÓGICO DE SOLOS, ASFALTO E CONCRETO.  

ITEM QTD ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS NORMA P. UNIT. R$

1 1.7 06 EXTRAÇÃO DE CORPO DE PROVA DE 
CONCRETO 9.06.04.0019.0

NBR 
7680/15 R$ 227,00

3 3.1 01 TAXAS DE MOBILIZAÇÃO POR OBRA 
9.06.04.0041.6 --- R$ 160,00

4 4.1 06
ENSAIO DE COMPRESSÃO SIMPLES EM CORPO 

DE PROVA, INCLUINDO CAPEAMENTO DOS 
TOPOS E EMISSÃO DE RELATÓRIO 9.06.04.0015.7

NBR 
5738/18 R$ 13,65

PRAZO: 12 MESES – VALOR TOTAL: R$ 1.603,90 – PROPONENTES: 03 - MODALIDADE: 
Pregão Eletrônico nº 437/20 - ASSINATURA: 07/07/21, conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal 
nº 8.666/93.

Secretaria de Planejamento
Nilson Ghirardello

Secretário
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NOTIFICAÇÃO 
O MUNICÍPIO DE BAURU, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ 

sob nº 46.137.410/0001-80, com endereço na Praça das Cerejeiras, 1-59, Bauru/SP, através da Secretaria 
do Planejamento, vem NOTIFICAR o(a) proprietário(a) do imóvel cadastrado no setor 05 quadra 0392 
lote 023 para que promova o adequado aproveitamento do imóvel de modo a cumprir a função social da 
propriedade definida no Plano Diretor Participativo para a EDIFICAÇÃO COMPULSÓRIA do imóvel 
matriculado sob nº 47.910 do 1º ORI. O Conselho do Município de Bauru emitiu parecer favorável seguida 
da aprovação do Prefeito.

Fica o(a) proprietário(a) ciente do prazo de 1(um) ano a contar do recebimento 
desta notificação para promover a edificação compulsória, devendo comprovar a solicitação da aprovação 
de projeto de construção nesta Prefeitura, com início das obras no prazo de 02(dois) anos da aprovação 
do projeto e conclusão das mesmas em 05(cinco) anos, podendo apresentar recurso desta notificação no 
prazo de 15(quinze) dias úteis a contar da publicação desta notificação, de acordo com o disposto nas Leis 
Municipais nº 6131/11, 6915/17 e Decreto nº 13448/17.

Caberá ao(à) proprietário(a) comprovar o cumprimento das obrigações legais dentro 
dos prazos mencionados, sob pena de sofrer a cobrança do IPTU progressivamente no tempo.

Bauru, 29 de julho de 2.021

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 0000102 o SR. TADEU APARECIDO DO AMARAL, CPF: 
028.387.928-9, A.I.I.M. nº 120/19, Rua Pedro Paulo Chaves, 2-0, pl 15, q 15, Tangarás, cadastro PMB 
3-3054-015.

COMUNICADO
Informamos a entrega do documento nº 000088 a SRA CORINA FERRAZ DEPAULI, CPF: 408.877.908-
87, Notificação nº 1525/20, Rua São Vicente, 11-4Vila Bela, cadastro PMB 5-280-11

COMUNICADO
Informamos a entrega do documento nº 0000100 a SRA. ESPEDITA ADRENALINA DE SOUZA, CPF: 
076.102.218-05, Notificação 1695/2021, Rua Pedro Alvares Mansera, 1-25, l 3, q 30, Pq. Jaraguá, cadastro 
PMB 4-1271-003

COMUNICADO
Informamos a entrega do documento nº 0000155, ao SR. MARCIO SCHIFFER DAMOTA, CPF: 
248.371.938-46, A.I.I.M. 132/20, Rua Tamandaré, 4-0, Vila Independência, cadastro PMB 5-0518-008.

COMUNICADO
Informamos a entrega do documento nº 0000150, a SRA. ELAINE CRISTINA MARTINS FERREIRA, 
CPF: 212.661.728-90, A.I.I.M. 001/21, Rua Guilherme telli, 3-0, L11, Q07, Jd. Jazyra, cadastro PMB 
4-1399-011.

COMUNICADO
Informamos a entrega do documento nº 0000147, ao SR. DEJAMIR RODRIGUES, CPF: 079.997.028-
03, A.I.I.M. 396/19, Rua Sarg. S. José Mendes Leal, 12-15, P/L 7, Q 67A, Vila Industrial, cadastro PMB 
4-3313-022.

COMUNICADO
Informamos a entrega do documento nº 0000145, ao SR. ADEMIR BERNARDES DOS SANTOS, CPF: 
141.251.978-06, A.I.I.M. 370/19, Alameda Saturno, 4-0, P/L I, Q 104, Pq. Santa Edwirges, cadastro PMB 
4-1115-021.

COMUNICADO
Informamos a entrega do documento nº 0000156, ao SR. CARLOS ROBERTO CORTEZ, CPF: 
488.170.158-49, A.I.I.M. 410/19, Alameda Pintor, 0-0, L27, Q C O, Vale do Igapó, cadastro PMB 3-1577-
027.

AUTO DE INFRAÇÃO - MULTA Nº 072/21
Aos trinta dias do mês de março de dois mil e vinte e um , às 10:00 horas, à RUA SEM DENOMINAÇÃO- 
PARQUE KING, 0-0, PTL 12, 13, 14 E 15, Q C, PARQUE KING, cadastrado PMB 4-0767-012, verificando 
que a empresa RAYS & RAYS LTDA ME, conforme processo 53860/2021, 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$ 440,89 (quatrocentos e quarenta reais e oitenta e nove centavos ).

Secretaria de Saúde
Orlando Costa Dias

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

PUBLICAÇÃO DE:  24/07/2021 a 30/07/2021

ARQUIVAMENTO DE PROCESSO:
PROCESSO INTERESSADO
93789/2021 JUNQUEIRO & LAZZARI COMERCIO DE PRODUTOS LTDA. ME
75862/2021 TEIXEIRA & ESPERANDIA DROGARIA LTDA. ME
91556/2021 YOSHIMURA & SOUZA LTDA.
93455/2021 ABATE IMUNIZAÇÃO DE AMBIENTES E SERVIÇOS EIRELI
85956/2021 WILLIAN ROGER QUINHONEIRO ME
91900/2021 BAURU FORMULAS FARMÁCIA MANIPULAÇÃO FORMULAS EIRELI ME
55532/2021 BAURU SERVICE SANEAMENTO LTDA - EPP

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE 
MULTA:

PROCESSO INTERESSADO Nº./SÉRIE
39055/2021 SUZAN FIALHO NUNES 0363/F-1
32165/2021 MICHELE CRISTINA DA SILVA 21695125860 0359/F-1
74663/2021 BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A 0362/F-1

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

PROCESSO INTERESSADO Nº./SÉRIE
92720/2021 DROGAPOVO DROGARIA LTDA - ME 26716/A-1

ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL:
PROCESSO 33959/2020
NOME (DE) NOVA FA RMA DROGARIA BAURU LTDA.

NOME 
(PARA) AZEDO & AZEDO DROGARIA LTDA.

DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – SEÇÃO DE CONTROLE DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS

PUBLICAÇÃO DE 28-07-2021 A 30-07-2021.

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCESSO INTERESSADO Nº./SÉRIE
116311/2021 DUAS MENINAS - LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA 16906/F-1
116287/2021 DUAS MENINAS - LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA 16908/F-1
116278/2021 DUAS MENINAS - LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA 16912/F-1
118446/2021 JOSTHER  MATIAS FERREIRA 12118/F-1

RECURSO DEFERIDO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCESSO INTERESSADO DIAS Nº./SÉRIE
108088/2021 PÃO NATURAL LIMITADA 60 13993/C-1

ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA:
PROCESSO 112795/2021

INTERESSADO WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA
REQUERENTE IGOR GALLI FERLIN

CPF 220.781.718-08
CRMV/SP 17285-SP

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE 
SAÚDE COLETIVA/DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, INFORMA QUE O 

ESTABELECIMENTO ABAIXO RELACIONADO ENCONTRA-SE INTERDITADO:
PROCESSO 118579/2021

TERMO DE INTERDIÇÃO 3140 Série C-1
RAZÃO SOCIAL BARONI DISTRIBUIÇÃO DE COMIDAS SAUDÁVEIS EIRELI

ENDEREÇO RUA CAIAPÓS Nº 03-08 CHÁCARA DAS FLORES
ATIVIDADE FABRICAÇÃO DE PRATOS  PRONTOS
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DIVISÃO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - SEÇÃO DE CONTROLE DE ZOONOSES

RECURSO INDEFERIDO DE NOTIFICAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE MULTA:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
107293/21 C2CONSERVAÇÃO E SERVOÇOS S/A 3832/F-1

ERRATA:

PUBLICADO EM D.O.M. EM 29/07/2021

ONDE SE LÊ:

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE 
ADVERTÊNCIA:

PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
107724/21 SOLANGE SEBASTIANA MORAES 002155/F-1

LEIA-SE:

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
107724/21 SOLANGE SEBASTIANA MORAES 002155/F-1

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

PUBLICAÇÃO DE: 29/07/2021 a 30/07/2021

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

116386/2021 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO DE 
MADUREIRA 15861/C-1

ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL:
PROCESSO 122163/2020
NOME (DE) ORGANIZAÇÃO FUNERARIA TERRA BRANCA DE BAURU LTDA

NOME 
(PARA) ORGANIZAÇÃO FUNERARIA TERRA BRANCA DE BAURU EIRELI

ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL:
PROCESSO 16178/2008
NOME (DE) TERRAPREV ORGANIZAÇÃO DE LUTO,CEMITÉRIO E CREMATÓRIO LTDA

NOME 
(PARA) TERRAPREV ORGANIZAÇÃO DE LUTO,CEMITÉRIO E CREMATÓRIO EIRELI

Tornar sem efeito a publicação abaixo que foi realizada no diário oficial do município dia 06/04/2021, pág. 
12, por ter sido publicada equivocadamente:

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

PROCESSO INTERESSADO DIAS Nº./SÉRIE
27762/2020 ESPORTE CLUBE NOROESTE 45 001715/F-1
27765/2020 ESPORTE CLUBE NOROESTE 90 001714/F-1

EXTRATOS
CONTRATO Nº 10.351/21 - PROCESSO Nº 149.570/19 – (Sisdoc nº 99.089/21) – CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU - CONTRATADA: RELAFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COLCHÕES 
LTDA – OBJETO: A CONTRATADA, obriga-se nos termos de sua proposta devidamente anexada ao 
Processo Administrativo nº 149.570/19, a FORNECER AO CONTRATANTE 04 (QUATRO) COLCHÕES 
TIPO ESPUMA SELADA, RELAFLEX / IMPERIAL, melhor descritos no Anexo I do Edital SMS nº 
295/20, conforme termos de sua proposta devidamente anexada ao Processo Administrativo e preços abaixo 
consignados. 

ITEM CAE DESCRIÇÃO MARCA PREÇO 
UNITÁRIO

OC 820900801002020OC00321

4 04

Colchão para Solteiro; Tipo Espuma Selada; Medindo 
(82x17x188)cm=(lxaxc); Com Densidade de D33; Com 

Capacidade para Suportar Até 100kg; Revestido Em 
Tecido 51% Viscose e 49% Poliéster; Com Tratamento 
Antiacaro, Antialérgico, Antifungo, Antibacteria; Com 

Bordas Em Matelasse; Fabricado de Acordo Com As Normas 
Vigentes; Com Prazo de Garantia de No Mínimo 12 Meses; 

Acondicionado de Forma Adequada; 

Relaflex / 
Imperial R$ 275,00

PRAZO: 12 meses – VALOR TOTAL: R$ 1.100,00 – PROPONENTES: 13 - MODALIDADE: Pregão 
Eletrônico SMS nº 249/20 - ASSINATURA: 06/07/21, conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal 
nº 8.666/93.

Seção III
Editais

CONSELHOS E FUNDOS MUNICIPAIS

ATA DA POSSE DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DA 
COMUNIDADE NEGRA DE BAURU (CMCN) – GESTÃO 2021/2023 

Aos dezesseis dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um, às dezenove horas e quinze minutos, 
teve início a reunião virtual para posse dos membros do Conselho Municipal da Comunidade Negra de 
Bauru, gestão 2021/2023. Estiveram presentes na sede da Secretaria Municipal de Educação, na avenida 
Duque de Caxias, quadra 16, número 55, a equipe da Secretaria Municipal de Cultura, realizadora da 
solenidade, com os seguintes funcionários: Ângela Scarabelo de Araújo, Susana Nogueira Libório Godoy, 
Mário Henrique dos Santos Pinheiro, além da diretora do Departamento de Ação Cultural, Caroline 
Ferreira da Silva e a Secretária Municipal de Cultura, Tatiana Pereira dos Santos. Contou-se ainda, com o 
apoio técnico presencial do analista de sistemas do Departamento de Processamento de Dados, Fabrício 
Elias Jeremias e do jornalista Ademir Elias, que fez o registro fotográfico. A posse foi realizada por 
videoconferência pela plataforma Google Meet por meio do link https://meet.google.com/dxz-btxu-twt. 
Participaram, por meio da videoconferência, os seguintes conselheiros: Daniel Rodrigues e Eliana Alves, 
titulares da FAB – Federação de Umbanda e Candomblé África & Brasil do Estado de SP; Joelma Maria 
de Moura Rodrigues e Thaísa Celestino Ventura, respectivamente titular e suplente de Yalodê Cultural;  
Sebastiana de Fátima Gomes, titular da AFUSE - Sindicato dos Funcionários e Servidores da Educação;  
Antonio Carlos da Silva Barros, titular da 21ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil - São Paulo; 
Iwandir dos Santos Oliveira Junior, suplente da Equidade Racial,  Aline Nogueira da Silva e Suzana Maria 
Pedra Andrade, respectivamente titular e suplente do Conselho Regional de Psicologia – CRP 06/Subsede 
de Bauru; Nilva Aparecida Gonçalves Pereira, titular da APEOESP - Sindicato dos Professores do Ensino 
Oficial do Estado de SP; Tobias Ferreira Gomes Terceiro e Sara Guiomar Belasco Rocha, respectivamente 
titular e suplente do Grêmio Recreativo Carnavalesco “Estação Primeiro de Agosto”;  Suzi da Silva, titular 
da CUT - Central Única dos Trabalhadores – Subsede Bauru; Mário Henrique dos Santos Pinheiro, titular 
da Secretaria Municipal de Cultura; Maria Cecília Barbosa dos Santos, suplente da Secretaria Municipal 
do Bem Estar Social; Junia Márcia Dias dos Santos Peliser, titular da Secretaria Municipal de Saúde; 
Jacqueline Rodrigues Santos e Geisa Cristina Sabino Mollo, respectivamente titular e suplente da Secretaria 
Municipal do Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda. Os conselheiros Francisco Carlos Sanches, 
Rosinéia dos Santos, Luiza Cristina Mendes da Silva Barbosa, Thalia Marcela Alves Ferreira, Maria de 
Lourdes dos Santos Pereira Tozin e Luciana Dantas de Oliveira justificaram, antecipadamente, a ausência. 
A mestre de cerimônias Susana Nogueira Libório Godoy abriu a solenidade dando as boas vindas a todos 
e solicitou autorização para gravação aos participantes conectados à reunião, para posterior publicação 
no canal do YouTube da Secretaria Municipal de Cultura e obteve a concordância de todos. Explicou que 
após a Secretaria Municipal de Cultura cumprir as etapas para a composição da nova gestão, incluindo o 
cadastramento das organizações, a inscrição de candidatos, a eleição dos representantes da sociedade civil, 
a indicação dos representantes do poder público, a publicação do Decreto de Nomeação da nova gestão 
e a convocação dos conselheiros, a Prefeitura Municipal de Bauru dava posse aos novos membros. Em 
seguida, passou a palavra à Secretária Municipal de Cultura, Tatiana Pereira dos Santos que agradeceu 
a disponibilidade e comprometimento de cada um dos conselheiros para participar de um Conselho tão 
importante e citou uma reflexão de Carolina Maria de Jesus, uma das primeiras escritoras negras do 
Brasil,  autora do livro bestseller autobiográfico “Quarto de Despejo: Diário de uma Favelada”, que diz 
“cheguei à conclusão de que não necessitamos perguntar nada a ninguém, no decorrer do tempo vamos 
tomando conhecimento de tudo”, enaltecendo que observar também é importante para se comunicar e que 
a nova gestão consiga dialogar bastante. Encerrou seu pronunciamento agradecendo a presença da prefeita 
municipal, Suéllen Rosim. Susana Godoy retomou a condução da cerimônia e fez a leitura integral do 
Decreto nº 15.482, de 22 de junho de 2021, que designa membros do Conselho Municipal da Comunidade 
Negra – gestão 2021/2023 e foi publicado no Diário Oficial de 29 de junho de 2021. Logo após a leitura, 
Susana Godoy passou a palavra à prefeita municipal de Bauru, Suéllen Rosim, que agradeceu o convite 
e manifestou-se honrada e feliz em empossar um Conselho cujo segmento é bastante pertinente a ela, 
o que fortalece a responsabilidade do poder público em oferecer condições para sua atuação. Também 
desejou sucesso à nova gestão, enfatizando que está sempre à disposição e aberta ao diálogo, lembrando 
que o Conselho vem para dar mais representatividade e ampliar a voz desse segmento tão importante e 
finalizou, declarando empossados os novos conselheiros. Em seguida, a pedido da mestre de cerimônias, 
os conselheiros abriram suas câmeras para o registro  fotográfico dos recém-empossados e autoridades 
presentes. A solenidade teve continuidade com a apresentação de material audiovisual produzido pela 
Secretaria Municipal de Cultura sobre a importância dos Conselhos Municipais de Políticas Públicas.
Após a exibição, a Secretária Municipal de Cultura, Tatiana Sa retomou a palavra para o encerramento 
oficial da solenidade, reiterou os cumprimentos aos conselheiros empossados e desejou uma ótima gestão. 
Convidou todos a permanecerem conectados no mesmo link criado para a cerimônia de posse, para que, 
conforme convocação prévia, fosse realizada a primeira reunião da nova gestão, e cuja pauta divulgada 
anteriormente, foi novamente destacada. Encerrou sua fala, fazendo um convite aos conselheiros, para 
que participem do Observatório de Patrimônio Material Afro-brasileiro e Indígena (OPABI) que promove 
encontros semanais virtuais, que acontecem às sextas-feiras, das 8h às 9h30 e é realizado em parceria com a 
Secretaria Municipal de Cultura e UNESP/Bauru. Lembrou que o conselheiro Tobias Terceiro já participou 
e que provavelmente, os encontros sofrerão alteração de horário, migrando para o período noturno, a fim 
de propiciar a participação de maior número de pessoas, inclusive dos membros do Conselho Municipal 
da Comunidade Negra. Nada mais havendo a tratar, Tatiana Sa passou a palavra à Susana Godoy para que 
desse início à primeira reunião do Conselho, encerrando a solenidade de posse às 19 horas e 35 minutos, 
e eu, Susana Nogueira Libório Godoy, lavrei a presente ata que foi aprovada pelos participantes e vai 
assinada por mim e pela Secretária Municipal de Cultura. 

Bauru, 28 de julho de 2021
TATIANA PEREIRA DOS SANTOS

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA
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Ata da Posse dos Membros do Conselho Municipal da Pessoa Idosa -COMUPI/Bauru nomeados 
pelo Decreto nº 15.389, de 20 de abril de 2021 para o biênio de abril de 2021 a abril de 2023, nos 

termos do artigo 3º da Lei Municipal nº 6.488, de 07 de janeiro de 2014.
Aos três dias do mês de maio de dois mil e vinte e um, com início às 19h16, ocorreu a posse dos Membros 
Titulares e Suplentes do Conselho Municipal da Pessoa Idosa-COMUPI/Bauru, nomeados pelo Decreto nº 
15.389, de 20 de abril de 2021 para o biênio de abril de 2021 a abril de 2023. A cerimônia ocorreu em 
ambiente virtual, de acordo com o Convite , por meio do aplicativo ZOOM, disponibilizado por e-mail 
enviado pela Secretaria do Bem Estar Social - SEBES, aos Membros nomeados pelo Decreto acima citado 
e, pelo COMUPI aos conselheiros cessantes e demais convidados, contando com a presença de 36 ( Trinta 
e seis)pessoas, em conformidade com as presenças registradas no chat, isto é, Membros do Poder Público: 
membros titulares e suplentes da Secretaria Municipal do Bem Estar Social/SEBES: Fernanda Santos 
Pires, Márcia Regina Dota de Lima, Luciana Aparecida Fázio Dias, Adriana Ruiz Figueiredo de Souza, 
Rosana Conceição Maria Lopes; membros titulares e suplentes da Secretaria Municipal da Saúde: Aline 
Ataíde Orpinelli de Souza, Jaqueline Scarabotto Duarte, Nathalia Maria Salvadeo Fernandes Parizoto, Luis 
Gustavo Baldon e Lívia Radighieri Martinão Pilastri; membro titular e suplente da Secretaria Municipal 
de Educação: Maria de Lourdes dos Santos Pereira Tozin e Alessandra Monteiro Figueira da Silva; 
Membro Titular da Secretaria Municipal de Cultura: Elizete Maria Barro; Membro Titular da Secretaria 
Municipal de Esportes e Lazer/SEMEL: Gabriele Cavalcanti de Macedo; Membro Titular e suplente da 
Secretaria Municipal de Planejamento/SEPLAN: Paulo André Zuwicker Yamamuro e Jaime Tadeu 
Antunes dos Santos; Instituições de Ensino e Pesquisa de Terceiro Grau: USP Membro Titular e Suplente: 
Christine Habib e Alexandre Augusto Carrara, UNESP: Membro Suplente Mônica Cristina de Moura. 
Membros da Sociedade Civil: Instituições Particulares de Ensino e Pesquisa de Terceiro Grau: 
UNISAGRADO - Membro Titular e Suplente: Ir. Caroline Ribeiro Rego e Nilza Maria Talon Carlos; 
Conselho Regional de Medicina de Bauru-CRM: Membro suplente Dr. Pedro Luiz Pereira; Grupos 
Organizados para as Pessoas Idosas: Associação dos Aposentados, Pensionistas e Idosos de Bauru e Região/
AAPIBR: membro suplente: Ana Maria De Michieli Benjamin, Associação dos Professores Aposentados 
do Magistério Público do Estado de São Paulo: APAMPESP: membro titular e suplente: Mary Aparecida 
Dias Correa e Ana Maria Martinello Sanches; Associação da Terceira Idade de Bauru/ATIBA: membro 
titular e suplente: Dalva Maria da Silva e Antônio Cezar Wolff Bueno; Pastoral da Pessoa Idosa/PPI-
Membro titular e suplente: Anna Carolina Mondillo e Alcinéia Pinto Guimarães; Serviço Assistencial de 
Atendimento à Pessoa Idosa- AELESAB- membro titular: Ana Angélica Genaro; FUNDATO - membro 
suplente Jaqueline Vitro Chagas; RASC -membro Titular Edilson Martins Laroca e APAE - membro 
suplente Jéssica Perotta Xavier. Tamiris de Oliveira Alves, membro titular da Vila Vicentina. Justificativa 
do membro Titular da UNESP – Fábio Augusto Barbieri – e do membro Titular da OAB – Livette Nunes de 
Carvalho. Ausências de Membros do Poder Público: Guilherme Rodrigues de Melo, membro suplente 
pela SEBES; Rosemeire Jeronymo dos Santos Venturini, membro suplente da Secretaria Municipal de 
Saúde; Olga Susana Costa Coito e Araújo, membro suplente da Secretaria Municipal de Cultura; 
Anderson Santos de Paula, membro suplente da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer/SEMEL; 
Jéssica Romano e Marco Antônio Cândido Ribeiro, membro titular e suplente da Empresa Municipal de 
Desenvolvimento Urbano e Rural/EMDURB; Ausências de Membros da Sociedade Civil: Lilia 
Christina de Oliveira e Eugenia Maria S. Chaves, membro titular e suplente da ITE, Natália Braga 
Araújo Picado Gonçalves, membro suplente da OAB/Bauru; Dr. Alexandre de Paula Machado Bazzo, 
membro titular do CRM; João Sergio Bispo dos Santos, membro titular da Associação dos Aposentados, 
Pensionistas e Idosos de Bauru e Região/AAPIBR; Maria Aparecida de Morais, membro titular do Centro 
do Professorado Paulista/CPP-Bauru e Maria Inez Moya Albero, membro suplente do Centro do 
Professorado Paulista/CPP-Bauru; Ana Maria Reis Hinler, membro titular da Associação Beneficente 
Cristã/ABC e Antônia Magnólia Lima Cavalcanti, membro suplente da Associação Beneficente Cristã; 
Manoel Roberto Gonçalves, membro suplente da Vila Vicentina. Representantes da Secretaria 
Municipal do Bem Estar Social: Telma de Carvalho, Ana Cristina Camargo Pereira, Glauber Ricardo 
Oliveira Woida e Rose Maria Carrara Orlato. Conselheiros da Gestão Cessante: Ana Cristina dos Santos 
Fernandes e Maria Helena Bragança Albanesi e Convidados: Benedito Domingos da Silva, Michelle Karen 
De Brunis Ferreira Mendes Bragaia, Ariani Queiroz de Sá. A Cerimônia de Posse foi presidida pela Prefeita 
Municipal, Sra. Suéllen Silva Rosim, pela Secretária Municipal do Bem Estar Social, Sra. Ana Cristina de 
Carvalho Sales Toledo e pela Presidente Cessante do COMUPI/Bauru, Sra. Anna Carolina Mondillo. 
Iniciando o Ato Solene do Cerimonial de Posse da Nova Gestão do Conselho Municipal da Pessoa Idosa-
COMUPI/Bauru, o mestre de Cerimônia Sr. Glauber Woida cumprimentou aos presentes, pontuou sobre a 
importância de se pensar sobre os idosos de Bauru e nomeou os integrantes para a composição da Mesa: 
Sra. Suellen da Silva Rosim, Digníssima Prefeita de Bauru, Sra. Ana Cristina de Carvalho Sales Toledo, 
Ilustríssima Secretária Municipal do Bem Estar Social e a Sra. Anna Carolina Mondillo, Ilustríssima 
Presidente Cessante do COMUPI/Bauru, passando a palavra para a Sra. Anna Carolina Mondillo. Com a 
palavra, a Presidente cessante do COMUPI/Bauru cumprimentou, com boas vindas, a Sra. Prefeita de 
Bauru, a Sra. Secretária Municipal da SEBES/Bauru, os Conselheiros nomeados para a gestão 2021/2023 e 
os conselheiros da gestão cessante e os convidados, explicando a razão da posse ser On-Line em atendimento 
às normas da saúde de distanciamento social. Pontuou sobre a criação do COMUPI/Bauru pela Lei nº 4497, 
de 27 de dezembro de 1999, completando, portanto, vinte e dois anos em dezembro próximo, reestruturado 
pela Lei nº 5413, de 14 de dezembro e pela Lei nº 6488, de 07 de janeiro de 2014 atuando sempre na 
elaboração e defesa das Políticas Públicas afetas à Pessoa Idosa. Prosseguindo, esclareceu, que como 
espaço público de participação social, foi criado e reestruturado como órgão, em caráter permanente, 
deliberativo, consultivo e fiscalizador, junto à Secretaria Municipal do Bem Estar Social/SEBES, composto 
paritariamente de vinte e seis membros, sendo treze do Poder Público e treze da Sociedade Civil e no 
desempenho de suas funções composto pela Comissão Executiva (Presidente/ Vice Presidente/Primeiro 
Secretário e Segundo Secretário), pelos Grupos Temáticos e Comissões Específicas e pelo Pleno, órgão 
máximo de deliberação do COMUPI. A nível nacional, a Política Nacional do Idoso, de 1994 e o Estatuto 
do Idoso de 2003, são instrumentos de garantia dos direitos da Pessoa Idosa, com correspondência, a nível 
municipal pela Política Municipal da Pessoa Idosa - POMPI, de 2014. Importante citar, complementa a Sra. 
Anna Carolina Mondillo, a criação do Fundo Municipal da Pessoa Idosa, em 2014, criação recente, que 
financia projetos apresentados pelas OSC’s que desenvolvem atividades e serviços à Pessoa Idosa. Em 
sequência, a Presidente cessante do COMUPI/Bauru elencou, de acordo com o art. 2º da Lei 6488/2014, as 
competências do Conselho Municipal da Pessoa Idosa, como: 1. Formular diretrizes que objetivem a defesa 
dos direitos da pessoa idosa, a eliminação das discriminações e a plena integração das mesmas na vida 
social, econômica, política, cultural e de lazer; 2. Acompanhar, monitorar e fiscalizar os programas, projetos 
e serviços, governamental e não governamental em questões relacionadas aos interesses da pessoa idosa; 3. 
Fiscalizar o cumprimento das leis que atendam aos interesses da pessoa idosa; 4. Propor ao Poder Executivo 
e Legislativo a elaboração de leis que visem assegurar, ampliar ou modificar direitos da pessoa idosa; 5. 
Estimular estudos, debates e pesquisas objetivando prestigiar e valorizar as pessoas idosas; 6. Apoiar 
realizações concernentes à pessoa idosa, promovendo entendimentos e intercâmbios, em todos os meios, 
com organizações afins; 7. Estimular a organização e mobilização do segmento da pessoa idosa, bem como 
a elaboração de projetos que visem a sua participação nos diversos setores da atividade social; 8. Examinar, 
fiscalizar e dar encaminhamento a assuntos que envolvam questões relacionadas à pessoa idosa; 9. Elaborar 

e alterar seu Regimento Interno; 10. Propor a criação e a implantação do Fundo Municipal da Pessoa Idosa 
(FUMPI) e 11.Propor a criação e a implantação da Política Municipal da Pessoa Idosa (POMPI), essas duas 
últimas atribuições foram implementadas pelo Conselho na época em que a Lei foi sancionada e publicada. 
Finalizando, ressaltou a importância da participação dos conselheiros titulares e suplentes, em todas as 
ações desenvolvidas pelo COMUPI/Bauru, nas reuniões ordinárias mensais realizadas On-line e com 
saudade deixa como Presidente esse Conselho. O encarregado do Cerimonial, Sr. Glauber Woida agradeceu 
as palavras da Presidente Cessante do COMUPI/Bauru, passando à Secretária Municipal do Bem Estar 
Social/SEBES, Sra. Ana Cristina de Carvalho Sales Toledo a palavra, a qual deu boas vindas a todos, 
agradecendo a participação atuante do Conselho Municipal da Pessoa Idosa-COMUPI/Bauru, na discussão 
sobre as Políticas Públicas do Idoso, Conselho esse ligado à SEBES que está sempre à disposição de todos. 
O Sr. Glauber Woida agradeceu a Sra. Secretária Municipal da SEBES e passou a palavra a Sra. Suéllen 
Silva Rosim, Prefeita de Bauru. Iniciando, a Sra. Prefeita de Bauru cumprimentou a todos, a Secretária 
Municipal do Bem Estar Social e a Sra. Anna Carolina Mondillo, ressaltando a importância do papel 
desempenhado pelo Conselho Municipal da Pessoa Idosa - COMUPI/Bauru, como por exemplo a atuação 
que teve nesse momento da vacinação contra a Covid-19. Colocou-se à disposição, com as portas abertas 
da Prefeitura, ao Conselho e a todos envolvidos na causa da Pessoa Idosa. Reconhece a necessidade de 
maior investimento às demandas da Pessoa Idosa em nosso Município, para priorizar os direitos daqueles 
que muito já fizeram por Bauru. Sucesso à nova Equipe da gestão do COMUPI/Bauru, abraço a todos e 
despede-se por compromisso assumido anteriormente. A seguir, o Mestre de Cerimônia, Sr. Glauber Woida 
leu o Decreto nº 15.389, de 20 de abril de 2021 que Nomeia os Integrantes do Conselho Municipal da 
Pessoa Idosa - COMUPI- para o biênio de abril de 2021 a abril de 2023 e ao término da leitura a Secretária 
Municipal do Bem Estar Social/SEBES, Sra. Ana Cristina de Carvalho Sales Toledo declarou empossados 
todos os conselheiros elencados no Decreto lido. Encerrando a Cerimônia de Posse, o Sr. Glauber Woida, 
passou a palavra a Sra. Telma Carvalho, que agradeceu a presença de todos repassando para a Presidente 
Cessante do COMUPI, Sra. Anna Carolina Mondillo, para que apresentasse uma proposta ao Pleno da 
Gestão do COMUPI/Bauru biênio abril de 2021 a abril de 2023 sobre a eleição da Comissão Executiva do 
Conselho. A Sra. Anna Carolina Mondillo apresentou aos Conselheiros já empossados, duas sugestões para 
aprovação ou não pelo Pleno: 1) realização, logo após o término da Cerimônia de Posse, da Primeira 
Reunião Ordinária da Nova Gestão do COMUPI/Bauru para eleição da Comissão Executiva e 2) realização 
Online ou Presencial das próximas Reuniões do COMUPI/Bauru, solicitando que se manifestassem por 
meio do chat. Nenhuma posição contrária às duas propostas foi apresentada, dando prosseguimento, a Sra. 
Anna Carolina Mondillo, à primeira Reunião da Nova Gestão do COMUPI/Bauru, On-Line, que será 
relatada em Ata separadamente. Eu, Maria Helena Bragança Albanesi, secretária da gestão cessante, lavrei 
a presente Ata da Posse dos Membros Titulares e Suplentes do Conselho Municipal da Pessoa Idosa - 
COMUPI/Bauru, nomeados pelo Decreto nº 15.389, de 20 de abril de 2021 para o biênio de abril de 2021 
a abril de 2023, a ser encaminhada aos participantes e assinada pela Sra. Presidente Cessante do COMUPI/
Bauru e pela Secretária cessante que a lavrou.

Anna Carolina Mondillo Maria Helena B. Albanesi
Presidente cessante do COMUPI 1ª Secretária cessante do COMUPI

ATA DA 1ª REUNIÃO, SESSÃO ORDINÁRIA, DO CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA 
– COMUPI/BAURU.Ata da 1ª (primeira) Reunião em Sessão Ordinária do Conselho Municipal da Pessoa 
Idosa - COMUPI/Bauru, gestão abril de 2021 à abril de 2023, realizada aos três dias do mês de maio de dois 
mil e vinte e um, em ambiente virtual, por meio do aplicativo ZOOM MEETING, logo após o encerramento 
da Cerimônia de Posse dos Membros Titulares e Suplentes do Conselho Municipal da Pessoa Idosa-
COMUPI/Bauru, nomeados pelo Decreto nº 15.389, de 20 de abril de 2021 para o biênio de abril de 2021 
a abril de 2023, com a presença dos Conselheiros empossados, pela Secretária Municipal do Bem Estar 
Social, Sra. Ana Cristina de Carvalho Sales Toledo: T- Fernanda Santos Pires Carpi (SEBES), S- Márcia 
Regina Dota de Lima (SEBES), T-Luciana Aparecida Fázio Dias (SEBES), S- Adriana Ruiz Figueiredo de 
Souza (SEBES), T- Aline Ataíde Orpinelli de Souza (SMS), T-Nathalia Maria Salvadeo Fernandes Parizoto 
(SMS), S- Luis Gustavo Baldon (SMS), T-Livia Radighieri Martinão Pilastri (SMS), T- Maria de Lourdes 
dos Santos Pereira Tozin (SME), T- Elizete Maria Barro (SMC), T- Gabriele Cavalcanti de Macedo 
(SEMEL), T- Paulo André Zuwicker Yamamuro (SEPLAN), T-Jéssica Romano (EMDURB), T- Christine 
Habib (USP), S- Alexandre Augusto Carrara (USP), S- Mônica Cristina de Moura (UNESP), T- Irmã 
Caroline Ribeiro Rego (UNISAGRADO), S- Nilza Maria Talon Carlos (UNISAGRADO), S- Dr. Pedro 
Luiz Pereira (CRM), S- Ana Maria De Michieli Benjamin (AAPIBR), T- Mary Aparecida Dias Correa 
(APAMPESP), S- Ana Maria Martinello Sanches (APAMPESP), T- Dalva Maria da Silva (ATIBA), T- 
Anna Carolina Mondillo (PPI), S- Alcinéia Pinto Guimarães (PPI), T- Tamiris de Oliveira Alves (VILA 
VICENTINA), T- Ana Angélica Genaro (AELESAB), T- Edilson Martins Laroca (RASC). Também 
presentes Representantes da Secretária Municipal do Bem Estar Social (SEBES): Ana Cristina Camargo 
Pereira, Glauber Ricardo Oliveira Woida, Maria Cristina dos Santos Fernandes, e Telma de Carvalho, além 
dos Participantes: Maria Helena Bragança Albanesi, Benedito Domingos da Silva. Como descrito na Ata 
de Posse da Gestão abril 2021 a abril 2023, linhas 161/170, a Sra. Anna Carolina Mondillo apresentou aos 
Conselheiros, duas sugestões para aprovação ou não pelo Pleno: 1) realização, ao término da Cerimônia de 
Posse da Primeira Reunião Ordinária da Nova Gestão do COMUPI/Bauru para eleição da Comissão 
Executiva e 2) realização On-line ou Presencial das próximas Reuniões do COMUPI/Bauru, solicitando 
que se manifestassem por meio do chat. Nenhuma posição contrária às duas propostas foi apresentada e a 
Presidente Cessante do COMUPI/Bauru deu prosseguimento, à primeira Reunião Ordinária da Nova 
Gestão do COMUPI/Bauru. Para conhecimento e transparência do processo de eleição, Sra. Anna Carolina 
Mondillo, presidente cessante do COMUPI leu os artigos do Regimento Interno, Capítulo IV –Seção I- Das 
Eleições Internas. “Artigo 17- A eleição dos membros da Comissão Executiva será realizada em sua 
primeira reunião, de acordo com o Artigo 4º, inciso II, § 1º da Lei nº. 6488, com a presença da maioria 
simples dos Conselheiros Titulares ou dos seus respectivos suplentes em primeira chamada, ou 30 minutos 
após, com mínimo de 1/3 (um terço) dos Conselheiros Titulares ou seus respectivos suplentes. Artigo 18 – 
Os membros da Comissão Executiva serão eleitos entre os Conselheiros titulares podendo, o interessado 
candidatar-se individualmente postulando o cargo desejado e assumirá o cargo o mais votado. Artigo 19 – 
Os membros da Comissão Executiva serão eleitos por voto aberto se houver mais de um candidato para o 
cargo postulado, e no caso de candidato único, este será eleito por aclamação em votação aberta pelos 
Conselheiros Titulares ou os seus respectivos suplentes no dia da eleição. Artigo 20 -O Pleno indicará 02 
(dois) membros para a contagem dos votos, que também registrarão a homologação da eleição dos membros 
da Comissão Executiva, em documento especial próprio para este fim e imediatamente dar-se-á a posse da 
Comissão Executiva, sendo registrada em ata, com a lista de presença dos conselheiros votantes. Parágrafo 
Único Em caso de empate, será escolhido o candidato de acordo com os seguintes critérios: 1º Tempo de 
Representatividade no COMUPI, 2º Grau de Instrução e 3º Idade Cronológica”. Não havendo nenhum 
questionamento, a Sra. Presidente Cessante do COMUPI/Bauru, em cumprimento ao artigo 20 do 
Regimento Interno, lido, solicitou a dois conselheiros presentes, aceitos pelo Pleno, para a contagem dos 
votos e que também registrarão a homologação da eleição dos membros da Comissão Executiva, em 
documento especial próprio para este fim e imediatamente dar-se-á a posse da Comissão Executiva, sendo 
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registrada em ata, com a lista de presença dos conselheiros votantes. As conselheiras Nilza Maria Talon 
Carlos, representante da UNISAGRADO e Dalva Maria da Silva da ATIBA, ofereceram-se e foram aceitas 
pelo Pleno. Entretanto, como a conselheira Dalva Maria da Silva manifestou interesse em concorrer a um 
dos cargos da Comissão Executiva, foi substituída pela conselheira cessante Maria Helena Bragança 
Albanesi, aceita pelo Pleno. Prosseguindo, pontuou a Sra. Presidente Cessante do COMUPI/Bauru, sobre 
as seguintes situações: 1) A Comissão Executiva é formada pelo Presidente, pelo Vice-Presidente, pelo 
Primeiro Secretário e Segundo Secretário, 2) Os membros da Comissão Executiva só podem ser conselheiros 
titulares e 3) Existência de um “acordo de cavalheiros”, de gestões anteriores, de que o cargo de Presidente 
deve ser ocupado por um membro da Sociedade Civil e o do Vice Presidente pelo do Poder Público. 4) 
Serão computados os votos do Conselheiro Titular e, na sua ausência, o voto do Conselheiro Suplente. Sem 
questionamento, a Sra. Presidente cessante do COMUPI/Bauru deu sequência ao processo da eleição 
interna do Conselho, solicitando que os candidatos se apresentassem para conhecimento preliminar a todos, 
indagando se algum dos conselheiros Titulares presentes candidatava-se ao cargo de Presidente. Alguns 
conselheiros sugeriram o nome da Sra. Anna Carolina Mondillo para ocupar o cargo de Presidente, aceito 
pela mesma que ao se apresentar informou ter quarenta e quatro anos, ser advogada, que representou a 
OAB/Bauru na gestão anterior, nessa gestão representa a Pastoral da Pessoa Idosa/PPI, como Titular, tendo 
a colega Alcinéia Pinto Guimarães como suplente da PPI, está em sua segunda gestão como Titular, ama o 
que faz e espera contar com a participação e apoio de todos, na continuidade dos trabalhos iniciados na 
gestão anterior e na implementação de novas ações. Eleita Presidente do COMUPI/Bauru, gestão: biênio 
abril de 2021 a abril de 2023, por aclamação, em conformidade com o artigo 19 do Regimento Interno. Em 
relação ao cargo de Vice-Presidente procedeu-se da mesma forma, indagando aos conselheiros titulares 
presentes o interesse em candidatar-se como Vice-Presidente. Duas candidatas se apresentaram para o 
cargo de Vice-Presidente: Elizete Maria Barro, conselheira Titular representante da Secretaria Municipal de 
Cultura e Fernanda Santos Pires Carpi, conselheira titular representante da Secretaria Municipal do Bem 
Estar Social/SEBES, que fez sua apresentação: informou estar com 43 anos de idade, ser assistente social, 
participante do COMUPI/Bauru em gestões anteriores e por doze anos trabalhou com os idosos na 
FUNDATO. No momento, é funcionária da SEBES, trabalhando no CREAS, onde atende Pessoas Idosas 
com os direitos violados. Sempre sua atuação foi voltada ao atendimento dos direitos da Pessoa Idosa. Em 
seguida a conselheira Elizete Maria Barro, apresentou-se informando estar com sessenta e dois anos, 
formada em psicologia, direito e antropologia e há dezoito anos trabalha na Secretaria Municipal de 
Cultura. Está no seu segundo mandato no Conselho Municipal da Pessoa Idosa-COMUPI/Bauru e atua 
também em outros Conselhos Municipais. O trabalho desenvolvido no COMUPI/Bauru, na gestão anterior 
fez com que se apaixonasse pela causa da Pessoa Idosa, a exemplo das colegas Anna Carolina Mondillo e 
Maria Helena Bragança Albanesi. Feitas as apresentações das duas candidatas ao cargo de Vice Presidente 
do COMUPI/Bauru, em concordância com o art. 19 do Regimento Interno do COMUPI/Bauru, a Presidente 
Cessante do COMUPI/Bauru deu início à votação, por voto aberto, chamando um a um dos conselheiros 
titulares presentes e na ausência deste o suplente, cujo resultado foi de quinze votos para a candidata 
conselheira Fernanda Santos Pires Carpi e seis votos para a candidata conselheira Elizete Maria Barro, 
portanto eleita a conselheira Fernanda Santos Pires Carpi ao cargo de Vice- Presidente do COMUPI/Bauru, 
gestão: biênio abril de 2021 a abril de 2023. Eleita a Presidente e Vice-Presidente do COMUPI/Bauru, a 
Sra. Anna Carolina Mondillo, presidente cessante do COMUPI/Bauru, prosseguiu o processo eleitoral 
indagando aos conselheiros titulares presentes, quais se candidatavam ao cargo de Primeiro Secretário do 
COMUPI/Bauru. Somente a conselheira Titular, representante da USP/Bauru-Instituição de Ensino e 
Pesquisa de Terceiro Grau, Christine Habib que pontuou sobre sua atuação em gestões anteriores, citando 
a gestão do conselheiro Ubaldo Benjamim e da conselheira Ana Maria De Michieli Benjamim, como 
presidentes anteriores do COMUPI/Bauru, possui uma admiração à gestão da colega conselheira Anna 
Carolina Mondillo, como presidente e da Maria Helena Bragança Albanesi, como Secretária por várias 
gestões. Como candidata única ao cargo de Primeiro Secretário, foi eleita por aclamação, de acordo com o 
art. 19 do Regimento Interno, para o cargo de Primeiro Secretário do COMUPI/Bauru, gestão: biênio abril 
de 2021 a abril de 2023. Para encerrar esse primeiro momento da 1ª Reunião Ordinária do COMUPI/Bauru, 
da Eleição da Comissão Executiva, a Sra. Presidente Cessante do COMUPI/Bauru, solicitou aos 
conselheiros titulares presentes que se candidatassem ao cargo de Segundo Secretário, para o qual duas 
conselheiras apresentaram-se: Dalva Maria da Silva, conselheira Titular representando a ATIBA e Ana 
Angélica Genaro, conselheira titular representante da AELESAB. A apresentação teve início com a 
conselheira titular Dalva Maria da Silva, informando estar com sessenta e dois anos e na segunda gestão do 
COMUPI/Bauru. Atua na ATIBA, Associação de Vôlei para à Terceira Idade, cuja vida profissional sempre 
esteve ligada à área financeira das empresas, nas quais trabalhou. O período, de um ano e meio, que 
participou na gestão anterior, fez com que aprendesse muito sobre o trabalho com os idosos, apaixonando-
se ainda mais. Com a palavra, a conselheira titular Ana Angélica Genaro, comunicou estar com quarenta e 
sete anos, como assistente social tem atuado no segmento do idoso, no momento na AELESAB e está 
também em sua segunda gestão no COMUPI/Bauru. Conto com vocês, palavras finais da conselheira. 
Feitas as apresentações das duas candidatas ao cargo de Segundo Secretário do COMUPI/Bauru, em 
concordância com o art. 19 do Regimento Interno do COMUPI/Bauru, a Presidente Cessante do COMUPI/
Bauru deu início à votação, por voto aberto, chamando um a um dos conselheiros titulares presentes e na 
ausência deste o suplente, cujo resultado foi de nove votos para a conselheira Dalva Maria da Silva e doze 
votos para a candidata conselheira Ana Angélica Genaro, portanto eleita a conselheira Ana Angélica Genaro 
ao cargo de Segundo Secretário do COMUPI/Bauru, gestão: biênio abril de 2021 a abril de 2023. Registra-
se, nessa Ata a homologação da eleição dos membros da Comissão Executiva do COMUPI/ Bauru- Gestão: 
abril 2021- abril 2023: PRESIDENTE: ANNA CAROLINA MONDILLO, VICE-PRESIDENTE: 
FERNANDA SANTOS PIRES CARPI, PRIMEIRO SECRETÁRIO: CHRISTINE HABIB E SEGUNDO 
SECRETÁRIO: ANA ANGÉLICA GENARO, empossados a seguir. Em seguida, Sra. Anna Carolina 
Mondillo, como Presidente eleita do COMUPI/Bauru, Gestão abril 2021 a abril 2023 deu prosseguimento 
à Reunião, pontuando sobre o segundo assunto - REUNIÕES MENSAIS, deliberado, no início da Reunião 
pelos Conselheiros Presentes. Informou a Sra. Presidente do COMUPI/Bauru, que as reuniões do Conselho 
tem ocorrido às segundas feiras no período das 14h30 às 17h30, On-line, pela plataforma ZOOM, versão 
paga, cujo valor de 15 dólares mensais, equivalente, mais ou menos, há noventa reais, foi assumido por dez 
conselheiros da gestão anterior, cujo débito ocorre em seu cartão de crédito, assunto esse a ser tratado na 
próxima reunião. Como já decidido anteriormente, que as reuniões continuariam Virtuais, a Sra. Presidente 
colocou em discussão o dia da semana e horário para a realização das Reuniões Ordinárias do COMUPI, 
aprovando-se a primeira quarta-feira do mês, das 14h30 às 17h30, com exceção deste mês de maio, cuja 
reunião ordinária será realizada no dia 12 de maio no horário citado acima, decisão aprovada pelos 
presentes. Continuando, a Sra. Presidente do COMUPI/Bauru salientou, que pretende realizar reunião da 
Comissão Executiva, antes da Ordinária, para a discussão dos assuntos pertinentes à reunião e que na 
próxima reunião, pretende organizar as Comissões Temáticas, Grupos de Trabalho, a Formação da Rede 
com os Conselhos Municipais do Idoso da Região Administrativa de Bauru e outros Projetos do COMUPI. 
Agradeceu a presença de todos, espera contar com o apoio e participação nas Reuniões e nas Ações do 
Conselho, uma das primeiras será sobre o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa 
Idosa, no dia 15 de junho, abrindo espaço para a fala dos presentes. A representante da SEBES, Sra. Telma 
Carvalho também agradeceu, em conjunto com a supervisora da DSS, a parceria do COMUPI/Bauru com 

a Secretaria Municipal do Bem Estar Social-SEBES/Bauru, parabenizando a gestão da Presidente Anna 
Carolina Mondillo e colocando-se à disposição do Conselho. Com a palavra, a conselheira Nilza Maria 
Talon Carlos, da UNISAGRADO, expressou-se, que talvez como suplente na atual gestão, não estará tão 
presente, como foi na gestão anterior, agradecendo o apoio das colegas conselheiras com as quais aprendeu 
muito sobre o papel e atuação do Conselho, agradecendo aos conselheiros cessantes e aos novos. A Sra. 
Presidente reforçou a importância da participação dos Suplentes também nas reuniões, nas Comissões, 
enfim em todo trabalho implementado pelo Conselho. Aproveitando, a conselheira Maria de Lourdes dos 
Santos Pereira Tozin, da Secretaria Municipal de Educação, disse ter ficado quieta durante toda reunião, por 
ser a primeira vez que participa desse Conselho. Nada mais a tratar, a Sra. Presidente, encerrou a reunião, 
por voltas de 21h10, cuja Ata lavrada pela Conselheira Representante da UNISAGRADO, Nilza Maria 
Talon Carlos e pela Conselheira Cessante Maria Helena Bragança Albanesi, após lida e aprovada será 
assinada pela Sra. Presidente e pelas Conselheiras que a lavraram.

ANNA CAROLINA MONDILLO
Presidente COMUPI/Bauru

Nilza Maria Talon Carlos Maria Helena Bragança Albanesi
Conselheira UNISAGRADO   Conselheira Cessante

Ata da Segunda Reunião em Sessão Ordinária do Conselho Municipal da Pessoa Idosa - COMUPI/
Bauru, gestão abril de 2021 a abril 2023, realizada aos doze dias do mês de maio de dois mil e vinte e um, 
em ambiente virtual, por meio do aplicativo ZOOM MEETING, com a presença dos Conselheiros do 
Poder Público, a saber: representantes da SEBES: Fernanda Santos Pires Carpi, Luciana Aparecida 
Fázio Dias, Adriana Ruiz Figueiredo de Souza e Rosana Conceição Maia Lopes; SM Saúde: Aline Ataíde 
Orpinelli de Souza, Nathalia Maria Salvadeo Fernandes Parizoto, Rosemeire Jeronymo dos Santos 
Venturini; SM Educação: Maria de Lourdes dos Santos Pereira Tozin; SM Cultura: Elizete Maria Barro; 
SEMEL: Gabriele Cavalcanti de Macedo; SEPLAN: Paulo André Zuwicker Yamamuro; EMDURB: 
Jéssica Romano; USP: Christine Habib; UNESP: Fábio Augusto Barbieri. Conselheiros da Sociedade 
Civil: UNISAGRADO: Irmã Caroline Ribeiro Rego e Nilza Maria Talon Carlos; ITE: Eugenia Maria 
Sellmann Chaves; OAB: Livette Nunes de Carvalho e Natalia Braga Araujo Picado Gonçalves; CRM: Dr. 
Pedro Luiz Pereira; AAPIBR: Ana Maria De Michieli Benjamin; APAMPESP: Mary Aparecida Dias 
Correa e Ana Maria Martinello Sanches; ATIBA: Dalva Maria da Silva e Antonio Cezar Wolff Bueno; PPI: 
Anna Carolina Mondillo ; ABC: Ana Maria Reis Hinler; VILA VICENTINA: Tamiris de Oliveira Alves; 
AELESAB: Ana Angélica Genaro; RASC: Edilson Martins Laroca; APAE: Jessica Perotta Xavier. 
Participantes: Márcia Aparecida Chelin, Maria Helena Bragança Albanesi e Silvana Zanin da Silva 
Lisboa. Justificativas de Ausências: SM Saúde: Jacqueline Scarabotto Duarte; SM Educação: Alessandra 
Monteiro Figueira da Silva; ITE: Lilia Christina de Oliveira; PPI: Alcinéia Pinto Guimarães; CPP: Maria 
Aparecida Morais. FUNDATO: Jaqueline Vitro Chagas e Participante: Benedito Domingos da Silva. 
Dando início a reunião a Sra. Presidente Anna Carolina Mondillo agradeceu a presença de todos, 
apresentando a Pauta do dia: 1) Leitura da ata de posse aos 03.05.2021; 2) Leitura da ata da primeira 
reunião Ordinária do COMUPI/Bauru aos 03.05.2021, realizada logo após a Sessão de posse; 3) - 
Apresentação do Expediente/Correspondências. A respeito deste último item a Sra. Presidente informou 
que o mesmo será apresentado na próxima reunião. Na sequência, a Sra. Presidente fez a leitura da ata da 
Sessão de Posse do dia 03.05.2021, sendo aprovada por unanimidade. Em continuidade fez a leitura da ata 
da primeira reunião ordinária do COMUPI-Bauru realizada aos 03.05.2021, também sendo a mesma 
aprovada por unanimidade. Após aprovação de referidas atas, para melhor aproveitamento do tempo, foi 
discutido e aprovado por unanimidade, adotar-se o seguinte procedimento para evitar a leitura de atas 
durante as reuniões: “A ata de cada reunião será encaminhada por e-mail com a devida cédula de votação 
para aprovação ou não a todos os membros, com prazo para análise e sugestões/correções. Na reunião 
subsequente não será realizada a leitura, apenas apresentação se houver correções, informando que as 
mesmas encontram-se contempladas, e a devida aprovação, a qual será corroborada pela plenária presente”. 
Também foi discutido e aprovado que será encaminhado pela secretária do COMUPI/Bauru, a todos os 
membros, o DECRETO nº 15.389, de 20 de abril de 2021”, o qual nomeia e dá posse aos integrantes do 
Conselho Municipal da Pessoa Idosa – COMUPI/Bauru, para a gestão do biênio de abril de 2021 a abril de 
2023, para fins de devida conferência dos nomes registrados no mesmo. Foi identificado na oportunidade, 
pela primeira secretária do COMUPI/Bauru, Sra. Christine Habib, a necessidade de conferência do e-mail 
da Sra. Ana Maria Martinello Sanches, pois o atual e-mail: anamariamartinello@gmail.com apresentou 
incoerência e devolução. Na sequência, foi apresentado pela Sra. Presidente, os assuntos da Ordem do Dia: 
1º) Proposta do Calendário de Reuniões Ordinárias do COMUPI-Bauru, sempre às primeiras quartas-
feiras do mês às 14h30 minutos nos seguintes dias/mês: 12.05.2021, 02.06.2021, 07.07.2021, 04.08.2021, 
01.09.2021, 06.10.2021, 03.11.2021 e 01.12.2021. O cronograma de reuniões foi aprovado por unanimidade. 
Ainda com a palavra, a Presidente, informou a todos os presentes de que na gestão anterior houve a 
assinatura do aplicativo zoom meeting mediante o pagamento de $15 dólares mensais, e que tal pagamento 
era realizados por conselheiros que se voluntariaram para tanto. Esclareceu ainda que a cobrança referente 
à assinatura mensal do aplicativo zoom meeting é debitada no cartão de crédito pessoal da Sra. presidente 
todo dia 28 de cada mês. Sendo assim, colocou em votação se a presente gestão gostaria de permanecer com 
a assinatura, o que foi aprovado por todos. Os seguintes membros comprometeram-se a efetuar a 
contribuição mensal de R$ 8,00 (oito reais): Anna Carolina Mondillo (PPI), Christine Habib (USP), 
Fernanda Santos Pires Carpi (SEBES) , Dr. Pedro Luiz Pereira (CRM), Luciana Aparecida Fázio Dias 
(SEBES), Mary Aparecida Dias Correa (APAMPESP), Rosana Conceição Maia Lopes (SEBES), Nilza 
Maria Talon Carlos (UNISAGRADO), Aline Ataíde Orpinelli de Souza (SM Saúde), Maria de Lourdes dos 
Santos Pereira Tozin (SM Educação), Antonio Cezar Wolff Bueno (ATIBA) e Tamiris de Oliveira Alves 
(Vila Vicentina). As contribuições voluntárias serão repassadas diretamente à conta bancária da Sra. 
Presidente, mediante comprovante de depósito que será postado pelos respectivos depositantes no grupo do 
whatsapp. Dando sequência, em virtude da primeira secretária ter que se ausentar por motivo de chamado 
urgente na USP/Bauru e com a ausência da 2a secretária, Sra. Ana Angélica Genaro, a Presidente, solicitou 
e indicou a Sra. Maria Helena Bragança Albanesi, como secretária “ad hoc”. Prosseguindo o 2º) Assunto 
da Ordem do dia, a Sra. Presidente alterando a ordem dos assuntos, antecipou o 6º Assunto, lendo-o e 
fazendo as devidas correções na Resolução 002/2020, que foi aceita por unanimidade, e que será 
apresentada na próxima reunião com nova numeração. Retornando a sequência dos assuntos da Ordem do 
Dia, a Sra. Presidente apresentou em tela o 3º) Assunto: Regimento Interno do COMUPI. A Sra. 
Presidente fez a leitura do Regimento Interno, pontuando alguns itens, capítulos, para que todos tomassem 
conhecimento e se conscientizassem da importância da participação dos conselheiros nas reuniões e demais 
ações do Conselho, tanto os Conselheiros Titulares como os Suplentes. Decidiu- se pelo envio do Regimento 
Interno, por e-mail, a todos os Conselheiros. 4º) Assunto Ordem do Dia: Formação e Composição das 
Comissões Temáticas Permanentes. A Sra. Presidente, explicou que o Conselho, pelo Estatuto do Idoso, 
é fiscalizador das OSCs, das Entidades, das Casas de Repouso, das ILPIs e dos Serviços que desenvolvem 
trabalho com a Pessoa Idosa, em conjunto com a Vigilância Sanitária e o Ministério Público. Explicou ainda 
que na gestão anterior existia apenas uma Comissão Temática Permanente referente às Visitas às Casas de 
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Repouso, que será subdividida em 02 (duas) Comissões pela atual gestão, para agilizar e facilitar o trabalho, 
sendo proposto que uma comissão fique responsável pela análise de documentos de inscrição das ILPI’s e 
outras e, a outra fique responsável pela fiscalização das mesmas. Sendo assim, apresentou as COMISSÕES 
PERMANENTES ATUAIS: a) “Comissão Temática Permanente de Inscrição das Entidades 
Governamentais e Não Governamentais de Assistência à Pessoa Idosa e Serviços” – Filantrópicas – 
ILPS e Particulares (Casas de Repouso), explicando que o objetivo dessa Comissão é de analisar a 
documentação, estabelecida pela Resolução 001/2019 do Conselho Municipal da Pessoa Idosa-COMUPI/ 
Bauru, que “Define e dispõe os Critérios Municipais para a Inscrição das Entidades Governamentais, bem 
como dos Serviços, Programas e Projetos de Atendimento à Pessoa Idosa, junto ao Conselho Municipal da 
Pessoa Idosa-COMUPI/Bauru e dá outras providências”, para obter o Certificado de Inscrição. A Sra. 
Presidente, explicou que pelo Regimento Interno as Comissões devem ter no mínimo um conselheiro 
Titular e um Coordenador. Desta feita, abriu à manifestação da plenária para aqueles Conselheiros e 
Participantes que tenham interesse em integrarem esta comissão, resultando na seguinte composição: 
Comissão de Inscrição das ILPIS Públicas, Filantrópicas e Particulares (Casas de Repouso) e dos Serviços, 
Coordenação: Dalva Maria da Silva: ATIBA, Anna Carolina Mondillo: PPI, Ana Maria De Michieli 
Benjamim: AAPIBR, Adriana Ruiz Figueiredo de Souza: SEBES, Edilson Martins Laroca: RASC, Luciana 
Aparecida Fazio Dias: SEBES e Mary Aparecida Dias Correa APAMPESP. Prosseguindo na b) Comissão 
Temática Permanente de “Fiscalização das ILPIS Públicas, Filantrópicas e Particulares (Casas de 
Repouso) e dos Serviços”. Essa Comissão terá a competência de realização de visitas fiscalizadoras com 
fundamento no Estatuto do Idoso, lembrando que atualmente, por força do distanciamento social e outras 
restrições impostas pela Pandemia do COVID-19 tais visitas “in loco” estão suspensas, mas que os membros 
devem encontrar outra forma para que a fiscalização não seja prejudicada. Submetendo à plenária o 
interesse na participação desta comissão pelos Conselheiros e participantes, temos: Coordenação Aline 
Ataíde Orpinelli de Souza: SM Saúde; Ana Angélica Genaro: AELESAB: Anna Carolina Mondillo: PPI, 
Antonio Cezar Wolff Bueno: ATIBA, Fernanda Santos Pires Carpi: SEBES, Nilza Maria Talon Carlos: 
UNISAGRADO, Rosana Conceição Maia Lopes: SEBES, e Silvana Zanin da Silva Lisboa - Participante. 
Em seguida passou-se à c) Comissão Temática Permanente de “Legislação e Políticas Públicas”: A Sra. 
Presidente, explicou que o papel dessa Comissão, consiste em analisar as Normas legais do COMUPI-
Bauru, como o Regimento Interno, a Lei do Conselho em Vigor e outras direcionadas às pessoas idosas do 
nosso Município, Estado e País, para atualização. Submetendo à plenária o interesse na participação desta 
comissão pelos Conselheiros e participantes, e sugerindo que a Conselheira Livette Nunes de Carvalho, 
representante da OAB, embora ausente desta reunião, participasse e assumisse a coordenação da mesma, o 
que a Sra. Presidente comprometeu-se em contatá-la, e caso contrário, a Sra. Ana Angélica Genaro assumiria 
a coordenação da mesma. Desta feita no momento com os seguintes Membros: Ana Angélica Genaro - 
AELESAB, Anna Carolina Mondillo - PPI, Dalva Maria da Silva - ATIBA, Antonio Cezar Wolff Bueno – 
ATIBA, Fernanda Santos Pires Carpi - SEBES, Livette Nunes de Carvalho: OAB e Maria Helena Bragança 
Albanesi: participante. Em seguida passou-se à análise da d) Comissão Temática Permanente de “Eventos 
e Comunicação Social”. Explanou-se que esta Comissão é responsável pelas comunicações gerais do 
COMUPI-Bauru com a mídia e com outros órgãos e a preparação dos Eventos relacionados à Pessoa Idosa, 
que após ser submetida à Plenária, resultou na composição pelos seguintes membros: como Coordenadora 
Elizete Maria Barro: SM Cultura, Ana Angélica Genaro: AELESAB, Anna Carolina Mondillo: PPI, 
Christine Habib: USP, Fábio Augusto Barbieri: UNESP, Luciana Aparecida Fázio Dias: SEBES, Nilza 
Maria Talon Carlos: UNISAGRADO e Silvana Zanin da Silva Lisboa: Participante. Seguiu-se à análise da, 
e) Comissão Temática Permanente de “Finanças, Orçamento e Gestão do FUMPI - Bauru“, que após 
explicações sobre sua competência, submeteu-se sua composição à Plenária, resultando: Coordenação 
Anna Carolina Mondillo: PPI, Ana Angélica Genaro: AELESAB, Ana Maria De Michieli Benjamim: 
AAPIBR, Aline Ataíde Orpínelli de Souza: SMSAÚDE, Dalva Maria da Silva: ATIBA, Edilson Martins 
Laroca: RASC. Christine Habib: USP, Antonio Cezar Wolff Bueno: ATIBA. Em seguida passou-se à análise 
da, f) Comissão Temática Permanente de “Elaboração do Edital de Chamamento Público 02/2021”. 
A Sra. Presidente registrou que alterou a nomenclatura de Grupo de Trabalho para Comissão Permanente 
de Elaboração do Edital de Chamamento Público 02/2021 do COMUPI, informando que a gestão anterior 
deu início a elaboração do referido Edital, mas que esta comissão é que assumirá daqui por diante, e após 
submeter à plenária o interesse na sua composição, resultou em: Coordenação Anna Carolina Mondillo: 
PPI, Ana Angélica Genaro: AELESAB, Ana Maria de Michieli Benjamim: AAPIBR, Aline Ataíde Orpinelli 
de Souza: SM Saúde, Christine Habib: USP, Elizete Maria Barro: SM Cultura, Fernanda Santos Pires Carpi: 
SEBES, Luciana Aparecida Fázio: SEBES e Maria Helena Bragança Albanesi: Participante. Por fim, 
passou-se à análise de g) “Formação e Composição do Grupo de Trabalho: GT “Formação da Rede 
dos CMI da Região Administrativa de Bauru. A Sra. Presidente explicou que a Região Administrativa de 
Bauru é formada por 39 (trinta e nove) cidades e a atuação desse Grupo de Trabalho será a de inicialmente 
contatar os representantes, Presidentes ou Coordenadores dos Conselhos Municipais do Idoso destas 39 
(trinta e nove) cidades e, num segundo momento, após uma formação pelo COMUPI-Bauru, explicar a 
importância da criação de uma Rede dos CMI da Região administrativa de Bauru aos respectivos 
representantes destes. Compartilhou a experiência da existência da Rede dos CMI da Região Metropolitana 
do Vale do Paraíba e Litoral Norte, que agrupa os CMI desta região, para tratar de assuntos regionais, 
estaduais e nacionais afetos à pessoa idosa. É uma experiência exitosa, já com quase 03 (três) anos de 
formação. Submetida à análise e interesse na participação à Plenária, resultou este grupo com a seguinte 
composição: Anna Carolina Mondillo: PPI, Ana Angélica Genaro: AELESAB, Antonio Cezar Wolff Bueno: 
ATIBA, Dalva Maria da Silva: ATIBA, Elizete Maria Barro: SM Cultura, Fernanda Santos Pires Carpi: 
SEBES, Mary Aparecida Dias Correa: APAMPESP, Maria Helena Bragança Albanesi: Participante, 
Benedito Domingos da Silva: Participante, e Silvana Zanin da Silva Lisboa: participante. Dando sequência 
a Sra. Presidente apresentou o 5º) Assunto da Pauta - Representatividade do COMUPI em outros 
Conselhos e Comissões. Informou que o COMUPI-Bauru tem assento, com Titular e respectivo Suplente, 
no Conselho Municipal de Esporte (CME), como Titular e Suplente no Conselho Municipal de Assistência 
Social (CMAS) e um representante na Comissão Permanente de Acessibilidade (CPA). Pelo CME: 
Conselho Municipal Esporte, explicou que o tempo de mandato no CME não coincide com o do COMUPI-
Bauru. Na gestão anterior do COMUPI-Bauru foram indicados pela Plenária e encaminhados para 
representar o COMUPI no CME: Antonio Cezar Wolff Bueno, como titular e Dalva Maria da Silva, como 
suplente. Pelo CMAS: Conselho Municipal Assistência Social, explicou que o tempo de mandato no 
CMAS também não coincide com o do COMUPI-Bauru. Na gestão anterior do COMUPI-Bauru foram 
indicados pela Plenária encaminhados para representar o COMUPI no CMAS: Ana Angélica Genaro, como 
titular e Anna Carolina Mondillo, como suplente. Pela CPA: Comissão Permanente de Acessibilidade, o 
COMUPI tem vaga de 01 (um) representante, porém, como sugestão da Sra. Presidente foram indicados 
pela Plenária 02 (dois) representantes: Como Titular Antonio Cezar Wolff Bueno e Suplente, Elizete Maria 
Barro. Encerrados os assuntos da Ordem do Dia, a Sra. Presidente do COMUPI/Bauru, deu a Palavra aos 
Conselheiros e Participantes, fazendo uso da mesma: A Conselheira Elizete Maria Barro, informou que 
presenciou um carro estacionado em frente ao PROMAI-Bauru, no dia de ontem, levando pessoas para a 
vacinação, ocupando o espaço de vaga destinado ao respectivo órgão, permanecendo por bom tempo. 
Considera importante acionar a EMDURB Bauru para a marcação da vaga de exclusividade em frente ao 
PROMAI. Em seguida, a participante Silvana Lisboa indagou sobre à Capacitação aos conselheiros, ao 

que a Sra. Presidente informou que a Capacitação será realizada pela SEBES Bauru, pontuando sobre a 
importância do papel do COMUPI-Bauru e de seus conselheiros, sobre os Conselhos de Direitos, das 
Políticas Públicas, dentre outros assuntos. A Sra. Presidente reforçou a importância dos conselheiros 
suplentes participarem das reuniões do Conselho e que pretende nessa gestão realizar reunião com os 
membros da Comissão Executiva e com os coordenadores das Comissões, antes da Reunião Plenária, 
informando que para próxima Reunião Ordinária deverá ser elaborado o Plano de Trabalho da atual gestão. 
Ponderou também sobre a necessidade de atuação importante do Conselho, nesse momento, de vacinação 
às pessoas idosas, contando com o apoio da Comissão de Legislação e Políticas Públicas em conjunto com 
a Comissão Eventos e Comunicação Social. Nada mais a tratar, a Sra. Presidente reforçou os agradecimentos 
aos conselheiros presentes, encerrando a reunião às 17h39 (dezessete horas e trinta e nove minutos). Eu, 
Christine Habib, 1ª. secretária COMUPI-Bauru, em conjunto com Maria Helena Bragança Albanesi - 
Secretária “ad hoc”, elaboramos a presente ata, que após lavrada será aprovada e assinada também pela Sra. 
Anna Carolina Mondillo - Presidente COMUPI/Bauru. Anna Carolina Mondillo - Presidente COMUPI/
Bauru, Christine Habib - 1ª. secretária COMUPI-Bauru, Maria Helena Bragança - Secretária “ad hoc”.

Anna Carolina Mondillo Christine Habib
Presidente COMUPI/Bauru. 1ª Secretária COMUPI-Bauru

Maria Helena Bragança
Secretária “ad hoc”

AVISOS

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - Edital nº 356/2021 – Processo nº 14.006/2021 – 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 316/2021 – do tipo MENOR PREÇO POR LOTE – DIFERENCIADA 
NO MODO COTA RESERVADA PARA ME E EPP - Objeto: AQUISIÇÃO DA QUANTIDADE 
ESTIMADA ANUAL DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO SENDO: RÉGUA 
PLÁSTICA, PERCEVEJO, PLÁSTICO PARA PASTA CATÁLOGO, PINCEL ATÔMICO PARA 
QUADRO BRANCO, LIVROS ATA, LIVROS PROTOCOLO, LIVRO PONTO E PERFURADORES 
DE PAPEL, CONFORME ESPECIFICAÇÃO COMPLETA CONTIDA NOS ANEXOS I E III – 
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – Interessados: Diversas Secretarias Municipais, Gabinete do 
Prefeito, DAE, 12º Grupamento de Bombeiros e FUNPREV. Data do Recebimento das propostas: até às 
09h do dia 13/08/2021. Abertura da Sessão: dia 13/08/2021 às 09h. Informações e edital na Secretaria 
da Administração/Divisão de Licitações, sito na Praça das Cerejeiras, 1-59, Vila Noemy – 2º andar, sala 
10 - CEP. 17.014-900 – Bauru/SP, no horário das 08h às 12h e das 13h às 17h e telefone (14) 3235-1337 ou 
através de download gratuito no site www.bauru.sp.gov.br, ou através do site www.bec.sp.gov.br, Oferta 
de Compra 820900801002021OC00311 onde se realizará a sessão de pregão eletrônico, com os licitantes 
devidamente credenciados.
Bauru, 30/07/2021 – Talita Cristina Pereira Vicente – Diretora da Divisão de Licitações.

AVISO DE ABERTURA DE PROPOSTA COMERCIAL – ENVELOPE Nº 02 - Edital nº 199/2021 - 
Processo n.º 79.172/2020 – Modalidade: Concorrência Pública nº 06/2021 - Objeto: CONTRATAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO, SOB REGIME DE EXECUÇÃO 
INDIRETA DE: 10.741,97 M² DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE BASE DE RACHÃO, 
16.360,24 M² DE FRESAGEM E RECAPE ASFÁLTICO, 2.123,09 METROS DE GUIA E 
SARJETAS EXTRUSADA, 48 RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, 735,75 M² DE SINALIZAÇÃO 
HORIZONTAL COM PINTURA TERMOPLÁSTICA E 461,49 M² DE SINALIZAÇÃO 
HORIZONTAL COM TINTA ACRÍLICA, 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 – NA AVENIDA 
RODRIGUES ALVES, PERTENCENTE AO CONVÊNIO FIRMADO COM O MINISTÉRIO DO 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL – CONTRATO DE REPASSE Nº 899748/2020/MDR/CAIXA - 
Interessado: Gabinete / Secretaria Municipal de Obras.  Notificamos aos interessados que o prazo de 
recurso expirou-se em 29/07/2021. A Comissão Permanente de Licitações marcou a sessão de abertura dos 
envelopes nº 02 “propostas” das empresas Habilitadas: FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS 
LTDA e R A INFRAESTRUTURA S.A; para o dia 02/08/2021 ás 09hs, na Secretaria Municipal da 
Administração/Divisão de Licitações, na Pça Das Cerejeiras, 1-59, Vila Noemy - CEP. 17.014-900 – Bauru/
SP.
Bauru, 30/07/2021 – Talita Cristina Pereira Vicente – Diretora da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO – Edital nº 255/2021 - Processo nº 
26965/2021 – Modalidade: Pregão Eletrônico nº 210/2021 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME 
E EPP - Objeto: AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) CARRINHOS DE TRANSPORTE TIPO ARMAZÉM, 
01(UM) ESCADA DE ALUMÍNIO, 02(DOIS) SERROTES PODADOR, 50 (CINQUENTA) PÁS E 
50 (CINQUENTA) RASTELOS - CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONTIDA NO ANEXO I E III 
DO EDITAL - Interessados: Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Secretaria do Bem-Estar Social e 
Secretaria das Administrações Regionais. Notificamos aos interessados no processo licitatório epigrafado 
que o julgamento e a classificação havida foi devidamente Adjudicada em 26/07/2021 e Homologada pelo 
Secretário Municipal da Administração em 26/07/2021 a empresa conforme abaixo:

LOTE 01 – CARRINHO DE TRANSPORTE E ESCADA – COTA EXCLUSIVA PARA ME/EPP
EMPRESA: COMERCIAL AGROPECUARIA SCARPARO LTDA EPP

ITEM UND QTD ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS MARCA/
MODELO

V. 
UNIT.

V. 
TOTAL

1 UN. 2

CARRINHO PARA ARMAZEM 
(CAPACIDADE MINIMA 300KG)
PARA USO DE TRANSPORTE DE 

MERCADORIAS EM GERAL, DUAS 
RODAS, ESTRUTURA REFORÇADA, 

CAPACIDADE MÍNIMA 300 KG, RODAS 
AÇO, PNEUS COM CÂMARA DE AR.

METALOSA R$ 
452,39

R$ 
904,78

2 UN. 1
ESCADA DE ALUMÍNIO DOBRÁVEL 
COM 8 DEGRAUS; CAPACIDADE DE 

120KG.

REAL 8 
DEGRAUS

R$ 
195,22

R$ 
195,22

VALOR TOTAL DO LOTE 01 R$  1.100,000
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LOTE 02 - SERROTE PODADOR, PÁ E RASTELO – COTA EXCLUSIVA PARA ME/EPP
EMPRESA: COMERCIAL AGROPECUARIA SCARPARO LTDA EPP

ITEM UNID QTD ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS MARCA/
MODELO

V 
UNIT.

V. 
TOTAL

1 UN. 2

SERROTE PODADOR DE GALHOS 
ALTOS, CABO EXTENSÍVEL COM 
NO MÍNIMO 1,4 METROS, LAMINA 

DE NO MÍNIMO 12”.

TRAPP R$ 
267,00

R$ 
534,00

2 UN. 50
PÁ DE PONTA QUADRADA COM 

CABO DE MADEIRA RENOVÁVEL DE 
120 CM.

COLLINS R$ 
32,03

R$ 
1.601,50

3 UN. 50

RASTELO RABO DE PAVÃO/
VASSOURA; FABRICADO EM AÇO 

CARBONO, COM NO MÍNIMO 
22 DENTES DE ARAME, COM 

REGULAGEM DA DISTANCIA ENTRE 
OS DENTES, CABO DE MADEIRA 

RENOVÁVEL DE 120 CM, COM 
ACABAMENTO
ENVERNIZADO.

SCHINEIDER 
REF 103

R$ 
25,29

R$ 
1.264,50

VALOR  TOTAL DO LOTE 02 R$ 3.400,00
Bauru, 30/07/2021 – Talita Cristina Pereira Vicente – Diretora da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ANULAÇÃO DE LICITAÇÃO - Edital nº 244/2021 – Processo nº 14.006/2021 – 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 154/2021 – Do Tipo Menor Preço por Item – DIFERENCIADA NO 
MODO RESERVADA PARA ME E EPP - Objeto: AQUISIÇÃO DA QUANTIDADE ESTIMADA 
ANUAL DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO SENDO: RÉGUA PLÁSTICA, 
PERCEVEJO, PLÁSTICO PARA PASTA CATÁLOGO, PINCEL ATÔMICO PARA QUADRO 
BRANCO, LIVROS ATA, LIVROS PROTOCOLO, LIVRO PONTO E PERFURADORES DE 
PAPEL, CONFORME ESPECIFICAÇÃO COMPLETA CONTIDA NOS ANEXOS I E III – 
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – Interessados: Diversas Secretarias Municipais, Gabinete do 
Prefeito, DAE, 12º Grupamento de Bombeiros e FUNPREV. O Sr. Secretário Municipal de Administração 
pelos motivos constantes do Proc. 14.006/2021, tendo em vista a realização da fase de lances em horário 
anterior ao consignado no edital, DECIDE ANULAR a licitação nº 243/2021 – Pregão Eletrônico nº 
154/2021, de acordo com o art.49, da lei federal nº 8.666/93 abrindo-se prazo recursal de 05 (cinco) dias 
úteis para ampla defesa e contraditório, nos termos do artigo 109, I, “c” da Lei Federal nº 8.666/93.
Bauru, 30/07/2021 – Talita Cristina Pereira Vicente – Diretora da Divisão de Licitações.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 339/20 - PROCESSO Nº 
123.470/19(AP. 123.475/19) – MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nº 155/20 – INTERESSADOS: 
Secretaria da Educação. COMPROMISSÁRIA: PONTO MIX COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI 
EPP. As partes resolvem fazer constar a nova marca do produto pelos motivos constantes nos autos do 
processo fls. 646 a 671.
LOTE 03 – FACAS, COLHER, CONCHA E ESCUMADEIRA – DISPUTA AMPLA

IT ESPECIFICAÇÕES MINIMAS MARCA 
REGISTRADA

MARCA 
SUBSTITUTA

01 FACA PARA LEGUMES: em aço inox, cabo 
polipropileno, 04 cm. WLX CORTEX

O presente aditivo tem vigência a partir de 13 de julho de 2021. ASSINATURA: 13/07/21. Bauru, 
30/07/21– Davison de Lima Gimenes – Dir. da Div. de Compras e Licitações – SME.

NOTIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - Edital nº 
170/21 – Processo nº 48.567/21 – Modalidade: Pregão Eletrônico nº 106/21 - Tipo: Menor Preço Total do 
Lote – Objeto: AQUISIÇÃO NA QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL DE 40.220 KG DE CANJICA 
COZIDA, DEVIDAMENTE ESPECIFICADOS NO ANEXO I DO EDITAL, PELO SISTEMA DE 
REGISTRO DE PREÇOS. – Interessada: Secretarias da Educação, Sebes e Depto de Água e Esgoto. 
Notificamos aos interessados no processo licitatório epigrafado que o julgamento e a classificação havidos 
foram devidamente Homologado em 23/07/21 pela Srta. Prefeita Municipal, às empresas, da seguinte 
forma:
LICITANTE VENCEDORA/HABILITADA: LBS FOODS EIRELI – EPP CNPJ 19.540.372/0001-39
LOTE 01 – CANJICA COZIDA – COTA PRINCIPAL
IT QTD DESCRIÇÃO MÍNIMA DO PRODUTO MARCA VL UN VL TOTAL

01 36.198
KG

CANJICA COZIDA: melhor descrito no Anexo I do 
edital nº 170/21. VAPZA R$ 

16,20
R$ 

586.407,60
LOTE 02 – CANJICA COZIDA – COTA RESERVADA – FRACASSADO – OBS: Conforme a 
Clausula 14.2 a COTA RESERVADA restou fracassada e o quantitativo foi incorporado ao vencedor da 
COTA PRINCIPAL.
IT QTD DESCRIÇÃO MÍNIMA DO PRODUTO MARCA VL UN VL TOTAL

01 4.022
KG

CANJICA COZIDA: melhor descrito no 
Anexo I do edital nº 170/21. VAPZA R$ 16,20 R$ 65.156,40

VALOR TOTAL DO PROCESSO R$ 651.564,00 (seiscentos e cinquenta e um mil quinhentos e sessenta 
e quatro reais). Bauru, 30/07/21 – Davison de Lima Gimenes – Dir de Div. De Compras Licitações – SME.

AVISO DE RETOMADA DE LICITAÇÃO - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 58.695/2021 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 189/2021 – EXCLUSIVA PARA 
PARTICIPAÇÃO DE ME’S EPP’S – por meio da INTERNET – Tipo Menor Preço por Item – Objeto: 
aquisição estimada anual de materiais de higiene e limpeza. Aberto no dia 02/07/2021 às 9 h.
Notificamos aos interessados no certame epigrafado que a sessão pública da referida licitação será 
RETOMADA em 06/08/2021 às 9h – OC 820900801002021OC00244.
Bauru, 30/07/2021 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Fernando César Leandro – Diretor da Divisão de Compras e Licitações - S.M.S.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 92.356/2021– Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 278/2021 – Sistema de Registro de Preço 
– AMPLA PARTICIPAÇÃO – por meio da INTERNET – Tipo Menor Preço por Item – Objeto: aquisição 
anual estimada de diversos materiais de consumo hospitalar para atendimento a mandados judiciais. A 
Data do Recebimento das Propostas será até dia 13/08/2021 às 9h - A abertura da Sessão dar-se-á no 
dia 13/08/2021 às 9h – Pregoeira: Mariana Mendes Vilela Avallone. O Edital completo e informações 
poderão ser obtidos na Divisão de Compras e Licitações, Rua Gérson França, 7-49, 1º andar, Centro, CEP: 
17015-200 – Bauru/SP, fone (14) 3104-1463/1465, ou pelo site www.bauru.sp.gov.br ou www.bec.sp.gov.
br, OC 820900801002021OC00312, onde se realizará a sessão de pregão eletrônico, com os licitantes 
devidamente credenciados.
Divisão de Compras, 30/07/2021 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Fernando César Leandro – Diretor da Divisão de Compras e Licitações – S.M.S.

FUNDAÇÃO ESTATAL REGIONAL DE SAÚDE DA REGIÃO DE BAURU – FERSB

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 006/2021

CONVOCAÇÃO PARA TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO – AGENTE 
COMUNITÁRIO DE SAÚDE – BAURU – SP.

NOME FUNÇÃO

IZULINA SUBTIL DE OLIVEIRA - Agente Comunitário de Saúde - 9 de julho – Fortunato Rocha 
lima (Área 601)

Tendo-se em vista que se encontram nas relações de aprovados do PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
nº 006/2021 para provimento das funções de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE estas convocações 
se darão para preenchimento de vaga POR TEMPO DETERMINADO, para atuar nas unidades de saúde do 
município de BAURU – Emergencial COVID19.

Fica por meio deste convocado para vaga POR TEMPO DETERMINADO para atuar na cidade de Bauru. 
Salientamos que, está convocação se trata de necessidade transitória desta Fundação.

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

Rua Gerson França, 9-42 – Centro – Bauru/SP - CEP. 17.015-200 – Telefone: 14-3010-8038 / Site: 
http://www.fundacaosaude.com.br

FUNDAÇÃO ESTATAL REGIONAL DE SAÚDE DA REGIÃO DE BAURU – FERSB

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 012/2021

CONVOCAÇÃO PARA TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO – ENFERMEIRO

NOME FUNÇÃO
JÉSSICA CARIBÉ DA SILVA 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

FUNDAÇÃO ESTATAL REGIONAL DE SAÚDE DA REGIÃO DE BAURU – FERSB

PROCESSO SELETIVO 002/2019 
CANDIDATOS CONVOCADOS PARA VAGAS

NOME CARGO
FRANCINE ARISATI DESTRO FARMACÊUTICO

LUANA LAERA DA SILVA 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
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Seção IV
Autarquias e Empresa

Pública
DAE

Departamento de Água e Esgoto
Antônio Marcos Saraiva

Presidente
HOMOLOGAÇÃO

ESTÁGIO PROBATÓRIO DE SERVIDORES
HOMOLOGO, nos termos da legislação vigente e considerando os resultados das Avaliações de 
Desempenho, a aprovação do Estágio Probatório dos servidores a seguir relacionados, confirmando sua 
efetivação no Departamento de Água e Esgoto de Bauru:
SERVIDOR: Luiz Fellipe Dias Camargo Sorroche, matrícula 103.281, cargo de Engenheiro, a partir de 
06/07/2021;
SERVIDOR: Dhyego Palácios Bonifácio, matrícula 103.221, cargo de Comprador, a partir de 30/06/2021;
SERVIDOR: Pietro Saggioro, matrícula 103.282, cargo de Assistente Administrativo, a partir de 
07/07/2021;
SERVIDOR: Damaris Astride Alves, matrícula 103.283, cargo de Assistente Administrativo, a partir de 
12/07/2021.
SERVIDOR: Luciano Bastos Ferreira, matrícula 103.286, cargo de Auxiliar de Mecânico de Máquinas e 
Veículos, a partir de 08/07/2021.
SERVIDOR: Josenilton de Jesus Santos, matrícula 103.285, cargo de Fiscal de Sistemas Hidráulicos, a 
partir de 07/07/2021.
SERVIDOR: Helton Rodelli Dangio, matrícula 103.287, cargo de Fiscal de Sistemas Hidráulicos, a partir 
de 05/07/2021.
SERVIDOR: Renato Macari, matrícula 103.284, cargo de Geólogo, a partir de 04/07/2021.
SERVIDOR: Giovana Cardoso Luiz, matrícula 103.288, cargo de Assistente Administrativo, a partir de 
11/07/2021.
SERVIDOR: Bruno Felipe Ribeiro Paulon, matrícula 103.294, cargo de Fiscal de Sistemas Hidráulicos, 
a partir de 15/07/2021.

Bauru, 31 de julho de 2021
Antonio Marcos Saraiva

Presidente

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

Contrato n.º 054/2021-DAE
Processo Administrativo nº 1399/2018
Pregão Eletrônico nº 112/2020
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru.
Contratada: Idexx Brasil Laboratórios Ltda.
Objeto: Aquisição de seladora eletrônica e cartela plástica estéril com 97 cavidades para utilização no 
laboratório de análise de água.
Valor total do Contrato: R$ 47.500,00 (Quarenta e sete mil e quinhentos reais)
Nota de Empenho Ordinário nº 01080/2021, no valor de R$ 12.500,00 (Doze mil e quinhentos reais) e Nota 
de Empenho Ordinário nº 01081/2021, no valor de R$ 35.000,00 (Trinta e cinco mil reais), datadas de 16 
de julho de 2021.
Assinatura: 16/07/2021
Vigência do Contrato: 06 (seis) meses.

Contrato n.º 060/2010-DAE
Processo Administrativo n.° 1499/2020
Pregão Eletrônico n° 036/2021
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru.
Contratada: Telafer Comércio de Telas e Ferragens Ltda.
Objeto: Aquisição de chapas, tubos em aço carbono circular, quadrado e retangular; perfis viga “U”.
Valor do Contrato: R$330.440,80 (Trezentos e trinta mil, quatrocentos e quarenta reais e oitenta centavos).
Nota de Empenho Ordinário nº 01105/2021, de 21 de julho de 2021.
Assinatura: 21/07/2021
Vigência do Contrato: 04 (quatro) meses.

AVISOS 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 8359/2019 - DAE
Pregão Eletrônico nº 084/2021 - DAE
Objeto: Aquisição de conexões, abraçadeiras, engates, válvula e mangueiras, conforme especificações 
contidas no Anexo I do Edital.

Data de recebimento das propostas: até 12/08/2021, às 08:30 horas.
Abertura da Sessão: 12/08/2021, às 08:30 horas.
Início da Disputa de Preços: 12/08/2021, às 09:00 horas.
Pregoeiro Titular: Renan Sampaio Oliveira
Pregoeiro Substituto: Luiz Cláudio Ferreira de Oliveira

Processo Administrativo nº 995/2020 - DAE
Pregão Presencial nº 085/2021 - DAE
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços mecânicos para manutenção corretiva na 
escavadeira hidráulica n° 02, marca New Holland, modelo E215, ano 2014, combustível diesel, patrimônio 
nº 10286, com fornecimento de peças, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital.
Data e Horário de Início da Sessão (Credenciamento e Entrega dos envelopes): 13/08/2021 às 09:00 
horas.
Pregoeiro Titular: Hilda Cardoso da Silva
Pregoeiro Substituto: Renan Sampaio Oliveira

Processo Administrativo nº 1516/2021 - DAE
Pregão Eletrônico nº 086/2021 - DAE
Objeto: Aquisição de leite de vaca UHT/UAT, integral, caixa cartonada ou garrafa pet multicamadas, 
conforme especificações contidas no Anexo I do Edital.
Data de recebimento das propostas: até 16/08/2021, às 08:30 horas.
Abertura da Sessão: 16/08/2021, às 08:30 horas.
Início da Disputa de Preços: 16/08/2021, às 09:00 horas.
Pregoeiro Titular: Hilda Cardoso da Silva
Pregoeiro Substituto: Thaís de Moraes Perseguim

NOTIFICAÇÕES DE HOMOLOGAÇÃO – DAE

Processo Administrativo nº 1019/2021 - DAE
Pregão Eletrônico pelo Sistema de Registro de Preços nº 044/2021 - DAE
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de tampão articulado circular, classe 400, em 
ferro fundido nodular, 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 30/07/2021 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$

01 375 Peça

Tampão articulado circular, classe 400, em ferro 
fundido nodular, para poço de visita de rede coletora 
de esgoto sanitário, com as seguintes características:

- Diâmetro maior telar (base): 75 cm (mínimo).
- Diâmetro mínimo de passagem: 60 cm.

- Altura mínima do telar: 10 cm.
- Carga de controle mínima no centro do tampão: 

40.000 Kg.
- Obs: A marca do fabricante deve ser gravada de 

forma visível e indelével, confeccionado em estrita 
conformidade com o modelo anexo, com o logotipo 

do DAE.
A tampa quando assentada no aro (guarnição) deve 
ter sua parte superior no mesmo plano que a parte 
superior do aro, não se permitindo ressalto, nem 
saliência que permita folga entre o aro e a tampa. 
Tampa e telar com contato de apoio elástico (anel 

polietileno antirruído).
Norma de fabricação: NBR 10160 da ABNT.

Marca: AFER

R$ 308,50 R$ 
115.687,50

1-ª Classificada: M4 Produtos para Saneamento Eireli – EPP
Valor Total do Lote: R$ 115.687,50
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$

01 125 Peça

Tampão articulado circular, classe 400, em ferro 
fundido nodular, para poço de visita de rede coletora 
de esgoto sanitário, com as seguintes características:

- Diâmetro maior telar (base): 75 cm (mínimo).
- Diâmetro mínimo de passagem: 60 cm.

- Altura mínima do telar: 10 cm.
- Carga de controle mínima no centro do tampão: 

40.000 Kg.
- Obs: A marca do fabricante deve ser gravada de 

forma visível e indelével, confeccionado em estrita 
conformidade com o modelo anexo, com o logotipo 

do DAE.
A tampa quando assentada no aro (guarnição) deve 
ter sua parte superior no mesmo plano que a parte 
superior do aro, não se permitindo ressalto, nem 
saliência que permita folga entre o aro e a tampa. 
Tampa e telar com contato de apoio elástico (anel 

polietileno antirruído).
Norma de fabricação: NBR 10160 da ABNT.

Marca: AFER

R$ 308,50 R$ 
38.562,50

1-ª Classificada: M4 Produtos para Saneamento Eireli – EPP
Valor Total do Lote: R$ 38.562,50
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Processo Administrativo nº 3613/2020 - DAE
Pregão Eletrônico nº 049/2021 - DAE
Objeto: Aquisição de tubos retangulares, barras redondas de aço inoxidável e telas metálicas, 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 30/07/2021 e seu 
objeto adjudicado conforme segue:
Cota Principal:
Lote  nº 01 - G.P.A Gerenciamento e Projetos Eireli EPP
Lote  nº 02 - Costanox Aços Inoxidáveis Eireli
Lote  nº 03 - Licita Comércio de Aços e Metais Ltda. EPP
Cota Reservada:
Lote  nº 04 - G.P.A Gerenciamento e Projetos Eireli EPP
Lote  nº 05 - Fracassado - Em consonância com o subitem 6.9.3 do Edital o Lote 05 - Cota Reservada 
foi adjudicado ao vencedor da Cota Principal - Lote nº 02 - Costanox Aços Inoxidáveis Eireli.
Lote  nº 06 - Licita Comércio de Aços e Metais Ltda. EPP
Valor Total: R$ 352.980,00

Processo Administrativo nº 1552/2017 – DAE
Pregão Eletrônico nº 054/2021 – DAE
Objeto: Aquisição de arruelas diversas, parafusos diversos, buchas de nylon, pregos, selante flexível, 
silicone multiuso, porcas e rebite de repuxo, 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 30/07/2021 e seu 
objeto adjudicado conforme segue:
Lotes  nº 01, 04, 05, 06, 07, 08 e 09 - Fracassados
Lotes  nº 02 e 03 - Plena Comércio Ltda - ME
Valor Total: R$ 8.139,54

Processo Administrativo nº 8710/2020 - DAE
Pregão Eletrônico nº 060/2021 - DAE
Objeto: Aquisição de cabeça de impressão e cartuchos para a impressora plotter HP Designjet 
T1700dr, 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 30/07/2021 e seu 
objeto adjudicado conforme segue:
Lote nº 01 – Plotcopias Serviços Ltda – ME
Valor Total: R$ 17.700,00

NOTIFICAÇÕES DE LICITAÇÃO FRACASSADA – DAE

Processo Administrativo nº 2441/2019 - DAE
Pregão Eletrônico pelo Sistema de Registro de Preços nº 034/2021 - DAE
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de sabonete líquido antisséptico, toalha de papel, álcool 
etílico hidratado 70% INPM, lenço de limpeza antiestático, babador descartável e luvas nitrílicas diversas, 
conforme especificações contidas no Anexo I do Edital.
Notificamos aos interessados que, tendo em vista a desclassificação de todos os licitantes participantes, a 
licitação restou fracassada.

Processo Administrativo nº 6103/2020 - DAE
Pregão Eletrônico nº 053/2021 - DAE
Objeto: Contratação de empresa especializada em manutenção de poços para prestar serviços de ejeção 
de ar comprimido com compressor em poços tubulares profundos, conforme especificações contidas no 
Anexo I do Edital.
Notificamos aos interessados que, tendo em vista a desclassificação de todos os licitantes participantes, a 
licitação restou fracassada.

Processo Administrativo nº 1440/2021 - DAE
Pregão Eletrônico pelo Sistema de Registro de Preços nº 072/2021 - DAE
Objeto: Registro de preços para contratação de empresa para eventual prestação de serviços de coleta, 
transporte e destinação final de resíduos classe I, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital.
Notificamos aos interessados que, tendo em vista a desclassificação de todos os licitantes participantes, a 
licitação restou fracassada.

NOTIFICAÇÃO DE ERRATA – DAE

Na publicação de 24/07/2021 - AVISO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
- DAE
Onde se lê:
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.
LEIA-SE
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 8180-11, M10, 235HP, 
380V C162184, e BHS 8180-11, M10, 235HP, 380V C200155, conforme especificações contidas no 
processo em epígrafe.
Valor Total: R$ 107.652,43 (cento e sete mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e quarenta e três centavos).
Base legal: Art. 25, I da Lei Federal nº 8666/93 e ulteriores alterações.

SERVIÇO DE RECEITA

DEFERIDOS:
Processo Interessado(s) Assunto

4258/2015 Dalton Irineu Figueiredo Análise de Vazamento – Recurso
2725/2018 Gleison Pereira do Nascimento Análise de conta de água

8578/2018 Doralice Egea Herrera Certidão Positiva com efeitos de 
Negativa

3296/2019 Adilson dos Reis Paiva Análise de conta de água

2987/2020 Centro Espírita Amor e Caridade – Projeto 
Girassol Redução Tarifa 70%

3261/2020 Centro Espírita Antonio de Padua Redução Tarifa 70%
4120/2020 Maria Rosa Ferreira Alexandrino Análise de conta de água
5322/2020 Andrew Ricardo Diniz de Arruda Análise de conta de água
5581/2020 Márcio Rogério Napoleão Análise de conta de água
6411/2020 Edilson Martins Laroca Análise de conta de água
6584/2020 Daniele Rodrigues Vicente Magri Análise de Conta
6849/2020 Edna Mateus Marciano Análise de Vazamento
7349/2020 Jucelene Ferreira Lima Análise de conta de água
8664/2020 Teresinha Toshico Moriya Matsuda Análise de Vazamento
530/2021 Elizangela de Oliveira Rodrigues Jacob Análise de conta de água
881/2021 Marlene Aparecida Rezende dos Santos Análise de Vazamento
4402/2021 Hissako Tsuchida Certidão Negativa
4875/2021 Maristela Meireles Revisão Ref. 07/2021, erro de leitura

INDEFERIDOS:
Processo Interessado(s) Assunto

1335/2021 Leopoldino Capelozza Filho Análise de conta de água

PARCIALMENTE DEFERIDOS:
Processo Interessado(s) Assunto

6922/2019 Adriane Francisca Menezes Lopes Gonçalves Análise de Vazamento
6102/2020 Rosemarie Leite Capinzaiki Análise de conta de água
6280/2020 João Pedro Bachega Cruz Análise de conta de água
7649/2020 Mauro Zaneta Análise de Vazamento

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

3373/2021 Seção de Leitura Apuração da Situação de Ligação
4402/2021 Hissako Tsuchida Certidão Negativa
4875/2021 Maristela Meireles Revisão Ref. 07/2021, erro de leitura

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

2719/2011 Leila Mirela Ferreira

Declaração solicitando o pedido de restituição (em crédito ou em 
espécie). Documento que comprove vinculo com o imóvel, caso 
proprietário (matricula, escritura ou contrato de compra e venda) 
em caso de locatário/inquilino (contrato de locação em vigencia 

autenticado em cartorio).

2734/2011 Rita de Cassia 
Zonzini

Declaração solicitando o pedido de restituição (em crédito ou em 
espécie). Documento que comprove vinculo com o imóvel, caso 
proprietário (matricula, escritura ou contrato de compra e venda) 
em caso de locatário/inquilino (contrato de locação em vigencia 

autenticado em cartorio). Termo de anuência do Sra Adelyta 
Zonzini Costa e da Sra. Fernanda Ayub autorizando a restituição, 

mais cópia do RG e CPF Ou CNH.

5569/2019 Willians Cesar 
Simões

Termo de anuência autorizando a restituição visto que um do 
comprovante consta em nome de terceiro

2986/2020 Capela São Miguel

Cópia do RG e CPF do representante da entidade; Procuração 
e cópia dos documentos pessoais, caso enviado por terceiros; 

Documento relativo a posse ou propriedade do imóvel (Escritura ou 
Matrícula); Cópia da Ata de Fundação ou Estatuto; Cópia de Alvará 

de Funcionamento emitido pela Seplan em vigência; Cetidão de 
Utilidade Pública emitido pela Sebes.

3276/2020
Centro Espírita 

Amor e Caridade – 
Projeto Crescer

Cópia do RG e CPF do representante da entidade; Procuração 
e cópia dos documentos pessoais, caso enviado por terceiros; 

Documento relativo a posse ou propriedade do imóvel (Escritura ou 
Matrícula); Cópia da Ata de Fundação ou Estatuto; Cópia de Alvará 

de Funcionamento emitido pela Seplan em vigência; Cetidão de 
Utilidade Pública emitido pela Sebes.
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3294/2020

Encontro e 
Formação - Centro 
Pastoral Diocesano 

Cura D’ars

Cópia do RG e CPF do representante da entidade; Procuração 
e cópia dos documentos pessoais, caso enviado por terceiros; 

Documento relativo a posse ou propriedade do imóvel (Escritura ou 
Matrícula); Cópia da Ata de Fundação ou Estatuto; Cópia de Alvará 

de Funcionamento emitido pela Seplan em vigência; Cetidão de 
Utilidade Pública emitido pela Sebes.

3300/2020 Paroquia Sagrada 
Familia

Cópia do RG e CPF do representante da entidade; Procuração 
e cópia dos documentos pessoais, caso enviado por terceiros; 

Documento relativo a posse ou propriedade do imóvel (Escritura ou 
Matrícula); Cópia da Ata de Fundação ou Estatuto; Cópia de Alvará 

de Funcionamento emitido pela Seplan em vigência; Cetidão de 
Utilidade Pública emitido pela Sebes.

3306/2020 Associação 
Comunitária Cana

Cópia do RG e CPF do representante da entidade; Procuração 
e cópia dos documentos pessoais, caso enviado por terceiros; 

Documento relativo a posse ou propriedade do imóvel (Escritura ou 
Matrícula); Cópia da Ata de Fundação ou Estatuto; Cópia de Alvará 

de Funcionamento emitido pela Seplan em vigência; Cetidão de 
Utilidade Pública emitido pela Sebes.

3324/2020 Congregação 
Rogacionista

Cópia do RG e CPF do representante da entidade; Procuração 
e cópia dos documentos pessoais, caso enviado por terceiros; 

Documento relativo a posse ou propriedade do imóvel (Escritura ou 
Matrícula); Cópia da Ata de Fundação ou Estatuto; Cópia de Alvará 

de Funcionamento emitido pela Seplan em vigência; Cetidão de 
Utilidade Pública emitido pela Sebes.

6102/2020 Rosemarie Leite 
Capinzaiki Comprovante de pagamento da referência 12/2020

7349/2020 Jucelene Ferreira 
Lima

Declaração de restituição; Comprovante de pagamento da referência 
12/2020.

EMDURB - Empresa Municipal de 
Desenvolvimento Urbano e Rural

Luiz Carlos da Costa Valle
Presidente

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2021

PROCESSO Nº 5386/2021

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE “COVEIRO TEMPORÁRIO”

A EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE BAURU - 
EMDURB, por determinação do seu Presidente, torna público que será realizado PROCESSO SELETIVO 
SIMPLIFICADO, mediante CHAMAMENTO PÚBLICO para o preenchimento de 01 (uma) vaga para 
a função de COVEIRO TEMPORÁRIO, visando a contratação POR TEMPO DETERMINADO pelo 
Regime da Consolidação das Leis do Trabalho, observando-se o disposto no inciso IV do art. 8º da Lei 
Complementar nº 173 de 27/05/2020, inciso IV do art. 1º do Decreto Municipal nº 15.315 de 05/03/2021, 
§2º do art. 3º do Ato Normativo 002/2018 (Regulamento de Pessoal da EMDURB), incisos II e IX do 
artigo 37 da Constituição Federal, e arts. 443, §2º da Consolidação das Leis do Trabalho, respeitando-se 
o limite de 5% de vagas destinadas aos PcD (Pessoa com Deficiência), previsto no inciso VIII do artigo 
37, da Constituição Federal e § 2º do art. 5º da Lei Federal nº 8.112/1990, bem como no Decreto Federal 
nº 3.298, de 20/12/1999 e suas alterações posteriores, constituindo a regulamentação do Processo Seletivo 
Simplificado o presente edital, anexos e instruções que o integram, conforme Processo Administrativo nº 
5386/2021.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:

1.1. O Processo Seletivo Simplificado será regido por este edital e pelos diplomas legais e regulamentares 
citados em seu caput.

1.2. O Processo Seletivo Simplificado destina-se ao preenchimento de 01 (uma) vaga temporária para 
a função de COVEIRO TEMPORÁRIO, existente no Quadro de Pessoal da Empresa Municipal de 
Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru – EMDURB, bem como aquelas que vierem a surgir durante a 
vigência deste Processo Seletivo Simplificado, em decorrência de aumento ou prorrogação dos motivos de 
interesse público que justificaram a contratação temporária.

1.3. Durante o período de validade do Processo Seletivo Simplificado, a EMDURB reserva o direito de 
proceder às contratações em número que atendam aos interesses e necessidades do serviço, de acordo com 
a disponibilidade orçamentária e financeira.

1.4. A seleção de que trata este edital será realizada em duas fases, sendo a 1ª fase de Análise do HISTÓRICO 
ESCOLAR do candidato da ÚLTIMA SÉRIE DO ÚLTIMO ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, e 
a 2ª fase de Prova de Prática, nos termos descritos no ANEXO IV.

1.5. Será garantida a reserva de vagas no percentual de 5% (cinco por cento) do total das vagas indicadas no 
presente Processo Seletivo Simplificado aos candidatos PcD (Pessoa com Deficiência), condicionada a ser 
a deficiência compatível com o exercício das funções especialmente designadas para atuação na operação 
de máquinas e nas atribuições dos coveiros, devendo o candidato não possuir limitações que impeçam o 
exercício de trabalho que exige esforço físico.

1.6. Os contratos de trabalho temporários, oriundos deste Processo Seletivo Simplificado, serão regidos pela 
Consolidação das Leis do Trabalho, observando-se o disposto no inciso IV, art. 8º da Lei Complementar nº 
173 de 27/05/2020, inciso IV do art. 1º do Decreto Municipal nº 15.315 de 05/03/2021.

1.7. Fica vedada a contratação de pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, gestantes ou 
lactantes, portadores de deficiência respiratória com doença pulmonar crônica, em tratamento oncológico, 
em realização de radioterapia ou quimioterapia, portadores de cardiopatia crônica, portadores de diabetes, 
portadores de insuficiência renal crônica, imunossuprimidos e portadores de doenças autoimunes; em razão 
da natureza contratual imediata e da necessidade temporária excepcional de interesse público, tendo em 
vista fazerem parte do grupo de risco, conforme Decreto Municipal 15.328/2021 de 12/03/2021.

1.8. O Edital estará disponível para consulta no site da EMDURB www.emdurb.com.br/processoseletivo, 
inclusive para download, e nas publicações no Diário Oficial do Município de Bauru, observando 
CRONOGRAMA contido no ANEXO I.

1.9. A FICHA DE INSCRIÇÃO conterá campo específico onde o candidato deverá DECLARAR ter pleno 
conhecimento e expressa aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital, conforme modelo 
contido no ANEXO II, disponível no site da EMDURB no link www.emdurb.com.br/processoseletivo.

1.10. A contratação seguirá o CRONOGRAMA constante do ANEXO I, ficando ciente o candidato 
de sua obrigação em acessar o endereço eletrônico www.emdurb.com.br/processoseletivo e realizar 
o acompanhamento da disponibilização de informações diariamente durante o período de tramitação do 
Processo Seletivo Simplificado.

1.11. A inscrição do candidato implicará no conhecimento e aceitação irrestrita das instruções e das 
condições do Processo Seletivo Simplificado, tais como se encontram estabelecidas neste Edital, bem como 
em eventuais comunicações, instruções e convocações relativas ao certame, que passarão a fazer parte do 
instrumento convocatório como se nele estivessem transcritos e acerca dos quais não poderá o candidato 
alegar desconhecimento.

2. DA FUNÇÃO DE COVEIRO TEMPORÁRIO

2.1. JORNADA DE TRABALHO: 44 (quarenta e quatro) horas semanais, podendo haver escala de 
revezamento (12x36h) bem como trabalho no período noturno, aos sábados, domingos e feriados, de acordo 
com as necessidades alusivas às peculiaridades de sua função.

2.2. REMUNERAÇÃO FIXA: Referência R 04 - R$ 1.459,77 (um mil, quatrocentos e cinquenta e nove 
reais e setenta e sete centavos). O valor mencionado refere-se a data base de Março de 2020.

2.3. REMUNERAÇÃO VARIÁVEL: 20% (vinte por cento) de adicional de insalubridade (cálculo 
efetuado sobre o valor do salário mínimo vigente), que será concedido aos contratados que no exercício 
de suas funções ou atividades estiverem comprovadamente expostos as condições insalubres, conforme 
regulamentação pertinente, além do benefício de vale-alimentação mensal no valor de R$ 500,00 
(quinhentos reais), vale transporte, conforme legislação vigente e plano de saúde, com coparticipação do 
funcionário.

2.4. DURAÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO: 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado uma única 
vez, por igual período, nos termos do art. 445 e 451 da CLT.

2.5. ESCOLARIDADE: Ensino Fundamental Completo.

2.6. DO REGIME JURÍDICO: O regime de trabalho será o da Consolidação das Leis do Trabalho.

2.7. VAGAS: 01 (uma)

2.8. ATRIBUIÇÕES DA FUNÇÃO: Construir, preparar, limpar, abrir e fechar sepulturas. Realizar 
sepultamento, exumar e cremar cadáveres, trasladar corpos, despojos e resíduos funerários.

2.9. DESCRIÇÃO DETALHADA DAS TAREFAS:

- Conservar cemitérios, máquinas e ferramentas de trabalho, zelar pela ordem e segurança do local de 
trabalho;
- Construir sepulturas com placas pré-moldadas em concreto ou pedra natural;
- Preparar sepulturas, escavando a terra e escorando as paredes de abertura, limpando o interior das covas 
para permitir o sepultamento.
- Auxiliar na colocação do caixão, manipulando as cordas de sustentação, para facilitar o posicionamento 
do mesmo na sepultura.
- Fechar a sepultura, rebocando-as com cimento e cal para assegurar a inviolabilidade do túmulo, 
recobrindo-a com terra vermelha quando houver necessidade
- Realizar procedimento de exumação, transladando os ossos abrindo o túmulo, o caixão e recolhendo os 
mesmos num recipiente apropriado.

3-  DAS INSCRIÇÕES

3.1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a expressa aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.

3.2. TAXA DE INSCRIÇÃO: A título de ressarcimento de despesas com materiais e serviços, de Internet 
e bancárias, a taxa de inscrição será de R$ 30,00 (trinta reais).

3.2.1. A EMDURB não promoverá a restituição integral ou parcial do valor correspondente à taxa de 
inscrição.

3.2.2. A devolução da importância paga somente ocorrerá se o Processo Seletivo Simplificado não se 
realizar, ocasião em que a responsabilidade pela devolução recairá sobre a EMDURB.

3.3. A inscrição no Processo Seletivo Simplificado será realizada exclusivamente via Internet, no endereço 
eletrônico www.emdurb.com.br/processoseletivo, observando-se a periodicidade e horários descritos no 
CRONOGRAMA, contido no ANEXO I.
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3.4. Para inscrever-se o candidato deverá acessar o endereço eletrônico www.emdurb.com.br/
processoseletivo, durante o período e horário determinados no CRONOGRAMA contido no ANEXO I e, 
após ler e aceitar as condições estabelecidas neste Edital, preencher o Formulário de Inscrição, realizar o 
upload (Anexar) dos documentos pertinentes e transmitir os dados pela Internet.

3.4.1. Compete ao canditado inserir as notas contidas no seu HISTÓRICO ESCOLAR da ÚLTIMA SÉRIE 
DO ÚLTIMO ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, da forma como está descrito nele, sem a conversão 
contida na tabela de equivalência no ANEXO III.

3.5. No ato da inscrição o candidato deverá estar ciente de que a inscrição efetuada corresponde à Declaração 
de que atende aos requisitos da contratação, que não possui comorbidades e que possui os documentos 
exigidos no Edital e comprometendo-se a enviá-los exclusivamente DIGITALIZADOS e SOMENTE na 
extensão JPEG ou PDF colorido e que não ultrapasse 3 MB (três megabytes), com nitidez que permita 
a avaliação pela Comissão Organizadora e Examinadora.

3.5.1. Não serão avaliados os documentos ilegíveis e/ou com rasuras ou proveniente de arquivo corrompido.

3.5.2. Não serão considerados os documentos enviados pelos correios, por e-mail ou por quaisquer outras 
formas ou meios não especificados neste edital.

3.5.3. Não será aceita, em hipótese alguma, documentação relativa a inscrição do canditado (histórico 
escolar, comprovação de doação de sangue, laudo que omprove a deficiência no caso de PcD (Pessoa com 
Deficiência) ou comprovante de serviço voluntário) enviada após a data do encerramento das inscrições.

3.5.4. O envio da documentação é de inteira responsabilidade dos candidatos, sendo desclassificado aquele 
que deixe de enviar quaisquer dos documentos exigidos ou os envie fora do prazo estabelecido.

3.6. É responsabilidade exclusiva do candidato o preenchimento correto dos dados do formulário de 
inscrição, respondendo pelas informações ali apontadas, inclusive quanto a eventual declaração falsa, sendo 
vedada a dilação de prazo para realização de inscrição. A apresentação de documentação em desacordo com 
o estabelecido no presente edital, quando da convocação para assumir a vaga, acarretará na desclassificação 
automática do candidato.

3.7. A EMDURB não se responsabiliza por solicitação de inscrição não recebida por motivos de ordem 
técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamentos das linhas, por dificuldades de acesso 
e no preenchimento, sobrecarga no sistema, documentação incompleta e outras situações semelhantes, 
cabendo ao interessado providenciar a inscrição em tempo hábil e com antecedência adequada.

3.8. Caso o candidato tenha dúvidas quanto a sua inscrição, este deverá entrar em contato com o Setor de 
Recursos Humanos da EMDURB, pelos telefones (14) 3233-9015, (14) 3233-9072 das 8h às 12h e das 
13h às 17h.

3.9. Após a efetiva transmissão dos dados pessoais pela Internet, o candidato ficará impossibilitado de 
realizar qualquer tipo de alteração em sua ficha de inscrição ou complementação dos documentos já 
encaminhados.

3.10. Será de responsabilidade do candidato realizar a impressão do boleto bancário e efetuar o pagamento 
da taxa de inscrição até a data limite de encerramento das inscrições previsto no CRONOGRAMA contido 
no ANEXO I.

3.11. O candidato que realizar a inscrição poderá efetuar o pagamento do valor da inscrição somente por 
boleto bancário. Não será aceito pagamento da taxa de inscrição por depósito em caixa eletrônico, pelos 
Correios, fac-símile, transferência eletrônica, DOC, TED, PIX, ordem de pagamento ou depósito comum 
em conta-corrente, ou por qualquer outro meio que não o especificado neste Edital.

3.12. O não atendimento aos procedimentos estabelecidos nas cláusulas anteriores implicará o cancelamento 
da inscrição do candidato, independentemente do momento em que for verificada a irregularidade, 
descabendo qualquer recurso.

3.13. Sob pena de responsabilidade civil e criminal, ao inscrever-se o candidato declarará no formulário 
de inscrição que satisfaz as seguintes condições:

a) Ser brasileiro nato ou naturalizado, ou cidadão português a quem foi concedido igualdade nas condições 
previstas no artigo 12, inciso II, §1º da Constituição Federal de 1988 e demais disposições de lei;
b) Estar no gozo dos seus Direitos Políticos e Civis;
c) Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos e máxima de 58 (cinquenta e oito) anos no momento 
da contratação;
d) Gozar de boa saúde física e mental;
e) Ser eleitor e estar quite com a Justiça Eleitoral;
f) Se do sexo masculino, estar em dia com as obrigações do Serviço Militar;
g) Não registrar antecedentes criminais, com sentença penal condenatória transitada em julgado que impeça 
legalmente o exercício de função pública;
h) Não ter sido demitido por justa causa ou exonerado “a bem do serviço público”, mediante decisão 
transitada em julgado em qualquer esfera governamental, nos últimos 5 (cinco) anos;
i) Estar ciente e de acordo com as exigências estabelecidas pelo presente Edital;
j) Não apresentar protocolos em substituição aos documentos exigidos neste Edital;
k) Declaração de que o candidato não faz parte do grupo de Risco do COVID-19 – Coronavírus, conforme 
classificação da OMS, Ministério da Saúde e Secretaria Estadual de Saúde, como por exemplo: Idosos 
(acima de 60 anos), Pessoas com doenças pulmonares, Diabéticos, Hipertensos, pessoas com doenças 
autoimunes ou imunodeficiente, pessoas que foram submetidos à transplante nos últimos 6 (seis) meses, 
grávidas e lactantes, etc.

3.13.1. Por se tratar de Processo Seletivo Simplificado para contratação em caráter Temporário estão 
impedidos de participar todos os candidatos inclusos no grupo de risco, conforme classificação da OMS, 
Ministério da Saúde e Secretaria Estadual de Saúde, como por exemplo: Idosos (acima de 60 anos), Pessoas 
com doenças pulmonares, Diabéticos, Hipertensos, pessoas com doenças autoimunes ou imunodeficiente, 
pessoas que foram submetidos à transplante nos últimos 06 meses, grávidas e lactantes, etc

3.14. Em cumprimento à Lei Municipal nº 6.525 de 26 de junho de 2014, fica assegurado às pessoas 
transexuais e travestis, o direito a inclusão e uso do nome social. A pessoa interessada deverá preencher o 
campo específico para inclusão do nome social.

3.15. São de exclusiva responsabilidade do candidato, sob as penas da lei, as informações fornecidas 
no ato da inscrição, que serão verificadas por ocasião da comprovação dos requisitos e contratação, se 
aprovado, sendo que a não apresentação da documentação pertinente, implicará na anulação de todos os 
atos praticados pelo candidato e na desclassificação deste.

3.16. Qualquer declaração falsa, inexata ou, ainda, que não atenda a todas as condições estabelecidas neste 
edital, verificada em qualquer etapa do presente Processo Seletivo Simplificado ou após a contratação, 
acarretará a eliminação automática do candidato ou demais providências que se fizerem necessárias, sem 
prejuízo das cominações legais.

3.17. A relação de candidatos que tiverem a inscrição indeferida será publicada no Diário Oficial do 
Município e divulgada no endereço eletrônico www.emdurb.com.br/processoseletivo, conforme data 
prevista no CRONOGRAMA contido no ANEXO I.

3.18. SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO: De acordo com o art. 17-A da Lei 
Municipal nº 6.871/2016, com a alteração da Lei 6.939/2017, 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, a contar do último dia de isenção do período de inscrição.

3.18.1. O requerimento de solicitação da isenção da taxa de inscrição estará disponível no formulário de 
inscrição, disponível no site da EMDURB, www.emdurb.com.br/processoseletivo.

3.18.2. O candidato que optar pela solicitação da isenção da taxa de inscrição, deverá selecionar a opção 
“SIM” que consta no Formulário de Inscrição, no tocante ao campo de doação de sangue. Em seguida, o 
candidato deverá atender as demais etapas previstas neste edital. Não haverá impressão de boleto bancário 
para essa opção.

3.18.3. O candidato que optou pela solicitação de isenção da taxa de inscrição, deverá fazer upload 
(anexar) do documento comprobatório e manter sob seu poder o comprovante da condição de doador de 
sangue, nas condições previstas neste edital.

3.18.4. Serão aceitos os seguintes documentos para fins de concessão da isenção do pagamento da taxa de 
inscrição: Declaração firmada em papel timbrado do hospital ou hemocentro (via original ou cópia 
autenticada em cartório da mesma) ou original ou cópia autenticada em cartório da carteira de 
doador de sangue, que devem conter o nome completo e o número de identidade do doador, a data das 
doações, número do documento, carimbo e assinatura do técnico ou administrativo responsável.

3.18.5. O candidato que deixar de comprovar a condição de doador, terá sua inscrição automaticamente 
indeferida no Processo Seletivo Simplificado, não cabendo qualquer recurso.

3.18.6. Ao candidato que requerer a isenção do pagamento da taxa de inscrição por doação de sangue 
e tiver seu pedido indeferido, será concedida a possibilidade de efetivar sua inscrição como não isento 
NO PRAZO DESCRITO no ANEXO I (Cronograma) deste edital, nos termos do art. 18 da Lei 
Municipal nº 6.871/2016, alterado pela Lei Municipal nº 6.939/2017, devendo para tanto, ingressar na 
página do candidato, mediante login e senha no portal do Processo Seletivo Simplificado www.emdurb.
com.br/processoseletivo e efetuar a impressão do boleto e pagamento da taxa de inscrição, sob pena de 
indeferimento do pedido de inscrição.

4. DOS CANDIDATOS PcD (PESSOA COM DEFICIÊNCIA)

4.1. Aos candidatos PcD (Pessoa com Deficiência), em obediência ao disposto no inciso VIII do artigo 
37, da Constituição Federal, § 2º do art. 5º da Lei Federal nº 8.112/1990, bem como do Decreto Federal 
nº 3.298, de 20/12/1999, alterado pelo Decreto Federal nº 5.296, de 02/12/2004, serão reservadas 5% 
(cinco por cento) das vagas previstas neste edital ou as que vierem a surgir no prazo de validade deste 
Processo Seletivo Simplificado, nos casos em que houver compatibilidade entre a deficiência de que 
são portadores e a função a ser exercida.

4.2. Os candidatos PcD (Pessoa com Deficiência) participarão do Processo Seletivo Simplificado em 
igualdade de condições com os demais candidatos no que se refere a conteúdo e avaliação.

4.3. O candidato deverá, no ato da inscrição, declarar ser portador de deficiência nos termos legais, 
apresentando laudo médico, emitido nos últimos 12 (doze) meses, que informe o tipo de deficiência.

4.3.1. O laudo médico, emitido nos últimos 12 (doze) meses, deverá ser anexado via upload ao formulário 
de inscrição disponibilizado no site da EMDURB www.emdurb.com.br/processoseletivo no momento da 
inscrição, DIGITALIZADO e SOMENTE na extensão JPEG ou PDF colorido e que não ultrapasse 3 
MB (três megabytes). Não serão considerados os laudos emitidos ou enviados fora do prazo ou enviados 
pelos correios, por e-mail ou por quaisquer outras formas ou meios não especificados.

4.3.2. Não serão considerados para fins de reserva de vaga laudos ilegíveis e/ou com rasuras ou provenientes 
de arquivo corrompido.
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4.3.3. Havendo a contratação do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão 
de restrição funcional, licença por motivo de saúde ou aposentadoria por invalidez.

4.3.4 O candidato que não declarar ser portador de deficiência no ato da inscrição, não fará jus à reserva 
de vagas prevista na cláusula 4.1 deste Edital, sendo incluido na lista geral de classificados, não cabendo 
qualquer recurso.

4.4. As solicitações de participação no Processo Seletivo Simplificado na condição de PcD (Pessoa com 
Deficiência) serão deferidas, após análise da Comissão Organizadora e Examinadora de Processo Seletivo 
Simplificado, se o laudo apresentado está em conformidade com o previsto no § 1º do art. 5º do Decreto 
Federal nº 5.296/2004.

4.5. Não ocorrendo a aprovação de candidatos PcD (Pessoa com Deficiência) para preenchimento das vagas 
previstas, estas serão preenchidas pelo próximo candidato aprovado na lista geral.

4.6. O candidato aprovado será avaliado pelo Setor de Segurança e Medicina do Trabalho - SESMET, 
que procederá à avaliação do enquadramento da deficiência e certificará sua compatibilidade ou 
incompatibilidade para o exercício da função.

4.7. Na hipótese do exame médico admissional, obrigatoriamente realizado pela EMDURB, atestar a 
incompatibilidade da limitação com as atribuições da função, o candidato será automaticamente eliminado.

4.8. A relação de candidatos PcD (Pessoa com Deficiência) que tiverem a inscrição indeferida nesta 
condição, será publicada no Diário Oficial do Município de Bauru e divulgada no endereço eletrônico 
www.emdurb.com.br/processoseletivo, na data prevista conforme CRONOGRAMA contido no ANEXO 
I, sendo o candidato remetido à lista geral de  classificação.

5. DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

5.1. O Processo Seletivo Simplificado para provimento da vaga na função “COVEIRO TEMPORÁRIO”, 
será realizado em duas fases: 1ª Fase: ANÁLISE DO HISTÓRICO ESCOLAR da ÚLTIMA SÉRIE DO 
ÚLTIMO ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, conforme descrito na cláusula 6 deste edital, de caráter 
eliminatório e classificatório, visando avaliar o grau de conhecimento teórico do candidato necessário 
ao desempenho da função. 2ª Fase: PROVA PRÁTICA, de caráter eliminatório e classificatório, será 
realizada por profissional habilitado, e tem por objetivo avaliar a aptidão e capacidade técnica do candidato 
no exercício das atribuições inerentes à função de “COVEIRO TEMPORÁRIO”, conforme descrito na 
cláusula 7 deste edital.

5.2. A Comissão Organizadora e Examinadora do presente Processo Seletivo Simplificado foi designada 
através da Portaria nº 206/2021 da EMDURB.

5.3. As convocações para a aplicação da 2ª fase, constando a lista dos candidatos classificados, data, 
horário e locais de aplicação, bem como demais orientações, serão publicadas no Diário Oficial de Bauru 
e divulgadas no endereço eletrônico www.emdurb.com.br/processoseletivo, podendo sofrer alterações, que 
serão devidamente divulgadas nos mesmos locais.

5.4. As provas práticas não poderão ser repetidas, exceto nos casos em que a Comissão Organizadora 
e Examinadora concluir pela ocorrência de fatores de ordem técnica, não provocada pelo candidato e 
que tenham prejudicado o seu desempenho, sendo oportunizado a todos os candidatos a possibilidade de 
repeticção, igualitariamente.

5.5. As Provas Práticas serão realizadas independentemente das condições climáticas do dia previsto para 
execução destas.

5.6. Após o horário determinado para o inicío das Provas Práticas não será permitida o acesso ao local de 
prova de qualquer candidato, sob hipótese alguma, ficando os retardatários e os ausentes automaticamente 
desclassificados do processo seletivo simplificado.

5.7. Ao candidato só será permitida a realização das Provas Práticas nos respectivos locais, data e horário 
determinados na convocação descrita no CRONOGRAMA contido no ANEXO I.

5.8. Na hipótese de não constar o nome do candidato devidamente classificado nas listagens oficiais nos 
locais de prova, a EMDURB procederá a inclusão após conferência da convocação editalícia, conforme 
publicação oficial.

5.9. Não será admitido, em hipótese alguma, o ingresso de terceiros não interessados ou pessoas que não 
realizarão as Provas Práticas nos locais de aplicação destas.

5.10. Durante a execução das Provas Práticas não será permitida: a utilização de celulares, bonés, chapéus, 
toucas e similares ou material que não seja o estritamente necessário para a realização das provas.

5.11. A Comissão Organizadora e Examinadora do Processo Seletivo reserva-se ao direito de desclassificar 
do Processo Seletivo Simplificado o candidato cujo comportamento se enquadre em uma das hipóteses da 
cláusula 5.13, tomando as medidas saneadoras necessárias.

5.12. Será desclassificado o candidato que:

a) Não encaminhar qualquer um dos documentos exigidos;
b) Não estiver presente no local da Prova Prática e no horário determinado para o início;
c) For surpreendido utilizando-se de material não autorizado ou praticando qualquer modalidade de fraude;
d) Ausentar-se do recinto, exceto, se momentaneamente, em casos especiais e sempre na companhia do 
fiscal acompanhante;

e) Não apresentar documento de identificação, conforme estabelecido neste Edital;
f) Portar arma na realização da prova, ainda que possua o respectivo porte;
g) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou agir com descortesia em relação a qualquer dos 
examinadores, executores e seus auxiliares ou autoridades presentes;

5.13. As condições de saúde dos candidatos no dia de aplicação de Prova Prática será de sua inteira 
responsabilidade, devendo atender aos protocolos sanitários para a contenção de disseminação da 
COVID-19, destacadamente a utilização de máscara.

5.13.1. É recomendado que o candidato durma bem na noite anterior ao dia de aplicação da Prova Prática, 
alimente-se adequadamente e não ingira nenhum tipo de substância química ou alcoólica, a fim de estar em 
boas condições para a realização da prova.

5.13.2. Os casos de alteração psicológica e/ou fisiológica temporários (indisposições, cãimbras, contusões, 
luxações, fraturas etc.) que impossibilitem a realização de qualquer uma das etapas ou diminuam a 
capacidade dos candidatos não serão levados em consideração, não sendo concedido qualquer tratamento 
diferenciado e não sendo permitida a realização da prova em outra data.

5.14. Caso haja necessidade do candidato se ausentar do local de prova para atendimento médico ou 
hospitalar, o mesmo não poderá retornar, sendo eliminado do Processo Seletivo Simplificado.

5.15. Os candidatos que não fizerem o preenchimento correto dos dados solicitados no formulário de 
inscrição ou não comparecerem na Prova Prática estarão automaticamente eliminados do Processo Seletivo 
Simplificado e não terão classificação alguma, não podendo alegar desconhecimento acerca da forma/meio 
de inscrição e de entrega de documentos, bem como acerca da data, local e horário de realização da prova.

5.16. A EMDURB não se responsabiliza por eventuais gastos e dispêndios realizados pelos candidatos no 
decorrer do Processo Seletivo Simplificado, sendo estes, de responsabilidade exclusiva do candidato.

6. DA ANÁLISE DO HISTÓRICO ESCOLAR DO CANDIDATO (1ª FASE)

6.1. A análise do histórico escolar referente à escolaridade exigida para a função será de caráter 
eliminatório e classificatório.

6.1.1. Para a função de “COVEIRO TEMPORÁRIO” será exigida a apresentação do HISTÓRICO 
ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL.

6.1.2. Será automaticamente desclassificado o candidato que apresentar histórico escolar divergente 
do exigido para a função escolhida por este, ainda que referente a graduação superior.

6.2. A avaliação do histórico escolar do candidato será realizada pela Comissão Organizadora e Examinadora 
mediante análise dos dados constantes no formulário de inscrição por este preenchido, os quais deverão 
corresponder integralmente com o HISTÓRICO ESCOLAR do canditado, que deverá ser anexado em 
campo próprio no ato da inscrição, cuja responsabilidade pelo preenchimento e upload (anexar) deste no 
formulário de inscrição e do histórico escolar é do próprio candidato.

6.2.1. Para a função de COVEIRO TEMPORÁRIO o Histórico Escolar deverá conter o detalhamento 
das séries cursadas e o(s) nome(s) da(s) escola(s), comprovando, assim, ter cursado integralmente da 5ª 
a 8ª série ou do 6º ao 9º ano do ENSINO FUNDAMENTAL e deverá ser anexado pelo candidato via 
upload (anexar) do documento em arquivo JPEG ou PDF colorido e que não ultrapasse 3 MB (três 
megabytes).

6.3. Os candidatos que pretendam se inscrever para o Processo Seletivo Simplificado deverão inserir, em 
campo próprio contido no Formulário de Inscrição, a nota final da disciplina de Língua Portuguesa (ou 
Português) e de Matemática obtida para a função de COVEIRO TEMPORÁRIO na ÚLTIMA SÉRIE DO 
ÚLTIMO ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL.

6.3.1. Caso a disciplina Língua Portuguesa (Português) tenha sido cursada acompanhada de outras (por 
exemplo: Língua Portuguesa, Literatura e Gramática), assim como a de Matemática (por exemplo: 
Matemática e Geometria), o candidato deverá inserir apenas as notas das disciplinas de Língua Portuguesa e 
Matemática. Caso as disciplinas de Língua Portuguesa (Português) e Matemática não tenham sido cursadas, 
inserir a média simples das disciplinas equivalentes, conforme abaixo:

Tabela de equivalência das disciplinas
Língua Portuguesa 

(Português)
Literatura; Gramática; Redação; Produção de texto; Linguagens, códigos e 

suas Tecnologias;

Matemática Aritmética, Álgebra, Geometria, Estatística, Matemática Financeira, 
Matemática e suas tecnologias

6.4. O conceito para classificação do candidato será numérico, com dois dígitos após a vírgula (0,00 a 10,00) 
e no formulário de inscrição consta um campo para o candidato lançar as notas numéricas ou selecionar 
o conceito atribuido a este no histórico escolar, conforme o método utilizado para avaliação, devendo o 
candidato selecionar/inserir a nota/conceito final da disciplina de Língua Portuguesa (ou Português) e de 
Matemática da maneira como encontra-se descrito no seu histórico escolar, NÃO SENDO necessária a 
observância da tabela de equivalência previsto no ANEXO III neste momento.

6.4.1. É de inteira responsabilidade do candidato o lançamento correto das notas/conceitos no 
formulário de inscrição, nos termos da cláusula 6.4 deste Edital, de modo que em caso de divergências 
e/ou lançamento de conceitos/termos equivocados implicará na desclassificação do candidato.
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6.5. A nota máxima FINAL obtida pela Análise do Histórico Escolar do candidato será de 20,00 (vinte) 
pontos, devendo ser observada a classificação prevista na TABELA DE EQUIVALÊNCIA ENTRE 
CONCEITOS NUMÉRICOS previstos no ANEXO III.

6.6. Para quem é ou foi aluno da rede de escolas estaduais de São Paulo o Boletim Escolar Digital poderá 
ser obtido através do site: https://sed.educacao.sp.gov.br/boletim/boletimescolar.

6.7. O Resultado da classificação dos candidatos após análise do histórico escolar será divulgado no 
site da EMDURB www.emdurb.com.br/processoseletivo e no Diário Oficial do Município, conforme 
CRONOGRAMA previsto no ANEXO I.

6.8. Serão convocados para a realização da Prova Prática do Processo Seletivo Simplificado somente os 25 
(vinte e cinco) candidatos melhor classificados na 1ª fase de Análise do Histórico Escolar.

6.8.1. No caso de empate da nota do candidato classificado na vigésima quinta posição com outros que 
obtiverem a mesma nota, todos serão convocados para a Prova Prática.

6.8.2. Todos os demais candidatos serão desclassificados do Processo Seletivo Simplificado.

7. DAS PROVAS PRÁTICAS (2ª FASE)

7.1. As Provas Práticas serão aplicadas das por profissionais habilitados, terão caráter eliminatório e 
serão compostas por 3 (três) testes de capacidade técnica na execução das atribuições inerentes a função 
escolhida, através das tarefas constantes do ANEXO IV do Edital de Processo Seletivo Simplificado.

7.2. As Provas Práticas serão realizadas na data e horário descritos no CRONOGRAMA contido no 
ANEXO I, em locais a serem definidos, cujos dados constarão da publicação de convocação que será 
realizada no Diário Oficial de Bauru e divulgado no site www.emdurb.com.br/processoseletivo, sendo de 
inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento destas publicações.

7.3. Por ocasião desta avaliação, o candidato deverá comparecer aos locais designados no dia e horário 
previamente estabelecidos, com pelo menos 30 (trinta) minutos de antecedência, portando documento 
original de identidade e o protocolo de inscrição. Os documentos deverão estar em perfeitas condições, não 
sendo aceitos protocolos ou cópias reprográficas, mesmo que autenticadas, sob hipótese alguma.

7.4. Os candidatos serão submetidos à Prova Prática pela ordem de classificação obtida na 1ª (primeira) 
fase.

7.5. Sugere-se a utilização de roupa e calçado apropriados para prática das atividades inerentes à função 
escolhida pelo candidato.

7.6. As tarefas das Provas Práticas poderão ser realizadas fora da ordem apresentada no ANEXO IV deste 
edital.

7.7. O candidato será considerado APTO e, consequentemente, classificado na 2ª fase quando realizar 
todas as tarefas inerentes a função por este escolhida, conforme disposto no ANEXO IV deste edital.

7.8. Não haverá repetição na execução das tarefas, exceto nos casos em que a Banca Organizadora e 
Examinadora concluir pela ocorrência de fatores de ordem técnica não provocada pelo candidato e que 
tenham prejudicado a sua avaliação.

7.9. Não será permitida a saída de candidato do local de realização da prova antes de realizadas todas as 
tarefas, a não ser que o candidato obtenha nota zero na execução de qualquer das tarefas da prova prática e 
manifeste expressamente sua decisão de abandonar a prova.l

7.10. Não será fornecido lanche aos candidatos, nem haverá lanchonete disponível no local de realização da 
prova de capacidade técnica, sendo permitido ao candidato levar seu próprio lanche.

7.11 O resultado das Provas Práticas será publicado no Diário Oficial de Bauru e divulgado na internet no 
endereço eletrônico www.emdurb.com.br/processoseletivo, na data prevista no CRONOGRAMA, contido 
no ANEXO I.

8. DO RESULTADO

8.1. A classificação final será composta pelo resultado da Análise do Histórico Escolar do candidato 
ÚLTIMA SÉRIE DO ÚLTIMO ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, referente a função de 
COVEIRO TEMPORÁRIO e consequentemente aprovação na prova prática.

8.2. Os candidatos serão classificados em ordem decrescente de nota final e as nomeações serão feitas 
obedecendo-se rigorosamente à ordem de classificação e as necessidades da Administração Pública.

8.3. Na hipótese de igualdade do resultado das notas atribuídas após a análise dos históricos escolares, serão 
adotados, sucessivamente, os seguintes critérios de desempate:

a) Maior idade, conforme disposto no Parágrafo Único do artigo 27, parágrafo único, da Lei Federal 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 conforme previsto no 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 até o último dia de inscrição;
b2) Tais documentos deverão ser enviados no momento da inscrição, conforme especificado no capítulo 
IV, exclusivamente DIGITALIZADOS e SOMENTE na JPEG ou PDF colorido e que não ultrapasse 
3 MB (três megabytes), com nitidez, (art. 3º da Lei Municipal nº 7.083/18);
b3) Não serão avaliados os documentos ilegíveis e/ou com rasuras ou proveniente de arquivo corrompido;
b4) 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 Processo Seletivo Simplificado;
c) Maior número de filhos menores de 18 anos;
d) Maior nota em Português;
e) Maior nota em Matemática.

8.3.1. Persistindo o empate do resultado da Análise do Histórico Escolar após aplicação dos critérios 
descritos no caput, poderá haver sorteio na presença dos candidatos envolvidos.

8.3.2. O não comparecimento dos candidatos ao sorteio não impedirá a realização deste, não cabendo 
recurso quanto a classificação estabelecida.

8.4. A classificação final do Processo Seletivo Simplificado será publicada no Diário Oficial do Município 
e divulgada no endereço eletrônico www.emdurb.com.br/processoseletivo conforme CRONOGRAMA 
contido no ANEXO I.

9. DOS RECURSOS

9.1. Será admitido recurso em relação ao indeferimento das inscrições, ao resultado da Análise do Histórico 
Escolar dos cadidatos, à Prova Prática e à classificação final do Processo Seletivo Simplificado, conforme 
modelo constante no ANEXO V.

9.2. Os recursos deverão ser interpostos no prazo, improrrogável, de 05 (cinco) dias úteis a contar das 
datas que constam no CRONOGRAMA previsto no ANEXO I.

9.3. O recurso devidamente fundamentado deverá ser dirigido à Comissão Organizadora e Examinadora 
do Processo Seletivo Simplificado, através do campo próprio no site da EMDURB www.emdurb.com.br/
processoseletivo.

9.4. Somente serão apreciados os recursos interpostos dentro do prazo. O recurso interposto fora do prazo 
não será aceito, sendo considerada, para tanto, a data de sua inserção no sistema.

9.5. Não serão aceitos recursos interpostos pessoalmente, por fac-símile, telegrama ou outro meio que não 
seja o especificado neste Edital.

9.6. Os recursos serão recebidos sem efeito suspensivo, exceto no caso em que houver prejuízos irreparáveis 
ao candidato, a critério da Comissão Organizadora e Examinadora.

9.7. A Comissão Organizadora e Examinadora constitui última instância para recurso, sendo soberana em 
suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.

10. DOS REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO

10.1. São requisitos para a contratação:

10.1.1. Ter sido aprovado no Processo Seletivo Simplificado e cumprir os requisitos previstos na cláusula 
3.13, na forma estabelecida neste edital.

10.1.2. Não registrar antecedentes criminais, com sentença penal condenatória transitada em julgado que 
impeça legalmente o exercício de função pública.

10.1.3. Apresentar certidão de nascimento ou certidão de casamento e certidão de nascimento dos filhos 
até 14 anos.

10.1.4. Apresentar 2 (duas) fotos 3X4 recentes.

10.1.5. Apresentar demais documentos necessários que lhe foram solicitados, sob de perda do direito à 
vaga.

10.1.6. Comparecer na data, local e horário estabelecidos na convocação.

10.1.7. Gozar de boa saúde física e mental, que será avaliada em perícia médica realizada pela EMDURB, 
onde o médico do trabalho responsável deverá observar a NR7/PCMSO – Programa de Controle Médico 
de Saúde Ocupacional – e/ou outras Normas Regulamentares inerentes e poderá solicitar outros exames 
complementares às custas do candidato, para melhor avaliação médica e definição a respeito do ASO – 
Atestado de Saúde Ocupacional, que contemplará compatibilidade ou não do candidato avaliado.

10.1.8. Residir no Município de Bauru/SP ou em localidade próxima desde que autorizado, nos termos do 
artigo 14, inciso XII da Lei Municipal nº 3.781/94, atualizada pela Lei Municipal nº 5.805/09.

10.2. Os documentos para a contratação deverão IMPRETERIVELMENTE ser entregues no Setor de 
Recursos Humanos da EMDURB, quando solicitados:

a) Carteira de Identidade (RG) na íntegra (frente e verso), com nome atualizado e emitida há menos de 10 
(dez) anos;
b) Se estrangeiro, comprovação de sua naturalização no país;
c) Comprovante de Situação Cadastral do CPF (com nome atualizado), qual pode ser retirado no link:  
https://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/SSL/ATCTA/CPF/ConsultaPublica.asp ;
d) Certidão de Nascimento ou de Casamento ou, ainda, Certidão/Declaração de União Estável, se casado 
ou em união estável;
e) Certidão de nascimento ou Carteira de Identidade (RG) do(s) filho(s); o documento enviado deverá 
obrigatoriamente conter o número do CPF;
f) Comprovante de Residência emitido nos últimos 90 (noventa) dias. Caso o candidato não possua 
comprovante de residência em seu nome, deverá enviar declaração do responsável pelo imóvel onde reside, 
com firma reconhecida;
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g) Carteira de Trabalho – CTPS digital ou Carteira de Trabalho – CTPS (todas as vias), sendo página da 
foto e qualificação civil, todas as páginas que contiverem vínculos (contrato de trabalho), das anotações 
gerais e da primeira folha em branco após o último registro; caso não tenha todas as vias da CTPS ou todas 
as baixas nos vínculos de trabalho registrados na(s) mesma(s), apresentar o extrato do CNIS, disponível no 
link https://meu.inss.gov.br/central/#/extrato ;
h) Extrato que comprove a inscrição no Programa de Integração Social (PIS) e/ou no Programa de Formação 
do Patrimônio do Servidor Público (PASEP);
i) Certidão de Quitação Eleitoral, disponível no site:  http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/
certidao-de-quitacao-eleitoral;
j) Atestado de Antecedentes Criminais do Estado de São Paulo, disponível em: https://www2.ssp.sp.gov.br/
atestado/novo/Atestado02.cfm Se tiver residido em outros Estados e emitido RG nestes, enviar Atestado de 
Antecedentes Criminais do(s) Estado(s) em que tenha residido, com o nome atualizado;
k) Certidão de Distribuição de Ações Criminais do(s) Estado(s) em que tenha residido, com o nome 
atualizado, disponível em: https://esaj.tjsp.jus.br/sco/abrirCadastro.do ;
l) Certidões de Execuções Criminais do(s) Estado(s) em que tenha residido, com o nome atualizado (SAJ 
PG5 e SIVEC), disponível em: https://esaj.tjsp.jus.br/sco/abrirCadastro.do;
m) Certidão de Antecedentes Criminais da Polícia Federal, com o nome atualizado, disponível no site: 
http://www.pf.gov.br/servicos-pf/antecedentes-criminais ;
n) Certidão de Distribuição da Justiça Federal do Estado de São Paulo, disponível em: http://web.trf3.jus.
br/certidao/Certidao/Solicitar Se tiver residido em outros Estados enviar Certidão de Distribuição da Justiça 
Federal do(s) Estado(s) em que tenha residido, com o nome atualizado.

10.3. A contratação iniciará a contar da data da assinatura do contrato de trabalho temporário e está 
condicionada a entrega dos documentos previstos neste edital.

11. DO REGIME, DIREITOS E DEVERES DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA

11.1. O funcionário contratado e designado temporariamente para a função com base neste Edital submeter-
se-á ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho, sendo admitido para exercer a função de  “COVEIRO 
TEMPORÁRIO” na estrutura de pessoal da EMDURB, com a sujeição absoluta do contratado aos termos 
do Contrato e às normas editadas pela EMDURB em relação à contratação de funcionários e demais normas 
internas.

12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

12.1. Os atos relativos ao presente Processo Seletivo Simplificado, a exemplo de convocações, avisos e 
resultados, serão publicados no Diário Oficial do Município e divulgados no endereço eletrônico www.
emdurb.com.br/processoseletivo.

12.2. O Processo Seletivo Simplificado terá validade de 12 (doze) meses, a contar da data da homologação 
do resultado final, podendo ser prorrogado, por igual período, a critério da EMDURB.

12.3. O contrato de trabalho firmado nos termos deste edital extinguir-se-á pelas seguintes condições: término 
do prazo contratual; por iniciativa do contratado; por iniciativa do empregador e por descumprimento das 
obrigações previstas em contrato.

12.4. A EMDURB não está obrigada a convocar todos os candidatos aprovados, além do número de 
vagas existentes neste Processo Seletivo Simplificado ou as que venham a surgir durante a vigência deste, 
conforme a sua estrita necessidade e conveniência.

12.5. Os casos omissos neste edital serão esclarecidos e resolvidos pela Comissão Organizadora e 
Examinadora do Processo Seletivo Simplificado.

12.6. As cláusulas deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos enquanto 
não consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em 
Edital ou aviso publicado no Diário Oficial do Município e divulgado no endereço eletrônico www.emdurb.
com.br/processoseletivo.

12.7. A habilitação em quaisquer das etapas deste Processo Seletivo Simplificado não poderá ser aproveitada 
para outro Processo Seletivo de qualquer natureza.

12.8. A comprovação do cumprimento das datas, prazos, ônus e obrigações constantes do presente Edital é 
de responsabilidade exclusiva do candidato.

12.9. A EMDURB não se responsabiliza por prejuízos de qualquer ordem, causados ao candidato, 
decorrente de:

a) Endereço não atualizado;
b) Endereço de difícil acesso;
c) Correspondência devolvida pela Empresa de Correios e Telégrafos – ECT, por razões diversas de 
fornecimento e/ou informação errada quanto ao endereço do candidato;
d) Correspondência recebida por terceiros.

12.10. O candidato poderá atualizar seu endereço através do e-mail: jennyffersantos@emdurb.com.br, 
devendo constar no campo “assunto” a identificação e número do processo seletivo, podendo ser confirmada 
a alteração solicitada através dos telefones através dos telefones 3233-9015 e 3233-9072.

12.11. Não serão fornecidos atestados, declarações, certificados ou certidões relativos à habilitação, 
classificação, ou nota de candidatos, valendo para tal fim, a publicação do resultado final e homologação.

12.12. A Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru – EMDURB não se 
responsabiliza de qualquer modo pelo fornecimento de computador, internet, ou qualquer outro apoio 
técnico para realização da inscrição e envio de informações pelo site da EMDURB www.emdurb.com.
br/processoseletivo, bem como pelos custos decorrentes dos documentos necessários para inscrição e/ou 
contratação do candidato, quando da realização das etapas do presente Processo Seletivo Simplificado.

ANEXO I – CRONOGRAMA
COVEIRO TEMPORÁRIO

EVENTO DATA

Disponibilização do Edital no site da EMDURB 31/07/2021

1ª publicação do edital 31/07/2021

2ª publicação do edital 03/08/2021

3ª publicação do edital 05/08/2021

Período de inscrições (art. 14, § 2º LM 6.871/16) 06/08/2021 a 
19/08/2021

Publicação do resultado do pedido de isenção da taxa de inscrição (Doação 
de Sangue) 21/08/2021

Data Limite para pagamento da taxa de inscrição dos casos de indeferimento 
da isenção 24/08/2021

Publicação das inscrições indeferidas 26/08/2021

Período de Recurso das inscrições indeferidas 27/08/2021 a 
02/09/2021

Publicação resultado do recurso 04/09/2021

Publicação da classificação dos candidatos após análise do histórico escolar 09/09/2021

Período de recurso da classificação 10/09/2021 a 
16/09/2021

Publicação do resultado do recurso e convocação dos classificados para a 
Prova Prática 18/09/2021

Prova Prática 26/09/2021

Resultado da Prova Prática 28/09/2021

Período de recurso da Prova Prática 29/09/2021 a 
05/10/2021

Publicação do resultado do recurso e classificação final 07/10/2021

Período de recurso da classificação final 09/10/2021 a 
18/10/2021

Homologação 19/10/2021
Atenção: As datas constantes deste CRONOGRAMA poderão sofrer alterações, sendo a atualização deste 
disponibilizada no site da EMDURB, www.emdurb.com.br/processoseletivo e também no Diário Oficial 
do Município de Bauru.

ANEXO II
MODELO DE FORMULÁRIO PARA INCRIÇÃO

COM INCLUSÃO DOS DADOS REFERENTES AO HISTÓRICO ESCOLAR

Função Pretendida:

 ђ COVEIRO TEMPORÁRIO

Nome: _________________________________________________________________________
Nome Social (se for o caso): ________________________________________________________
CPF: ______________________ RG: __________________ Data de Nascimento*: ____________ 
Nome do Pai: ____________________________________________________________________
Nome da Mãe______________________________________________________________ Endereço: 
______________________________________________________ Nº ______________ Bairro: 
____________________ Cidade: ________________________ UF: ________________ CEP: 
____________________________ E-mail: _______________________________________
Telefone: (___) ___________________  Celular: (___) ___________________
Sexo: Masculino (     )   Feminino (....)

* Colocar no campo data de nascimento restrição de inscrição para maiores de 60 anos.

 ђ Doador de Sangue:    Sim  (campo para anexar declaração)
Não

 ђ PcD (Pessoa com Deficiência):  Sim  (campo para anexar documento)
Não

 ђ Serviço Voluntário:   Sim  (campo para anexar documento)
Não

 ђ Quantidade de filhos Menor de 18 anos

DECLARAÇÕES NO FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO:

 ђ Declaração de PLENO CONHECIMENTO E EXPRESSA ACEITAÇÃO das normas e condições 
estabelecidas no Edital do Processo Seletivo Simplificado;

 ђ Declaração de PcD (PESSOA COM DEFICIÊNCIA) incluindo campo para preenchimento da CID;
 ђ DECLARO para todos os efeitos legais, não haver sofrido, ou estar cumprindo, no exercício profissional 

ou de qualquer função pública, penalidades disciplinares de suspensão ou demissão e demais previstas 
no artigo 137 da Lei 6.745/85 e no parágrafo único do artigo 137 da Lei Federal nº 8.112/90, aplicada 
por qualquer órgão público ou entidade da esfera federal, estadual ou municipal. Estou ciente que 
declarar falsamente é crime previsto na Lei Penal e por ele responderei independentemente das sanções 
administrativas, caso se comprove a inveracidade do declarado neste documento;
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 ђ DECLARO para todos os efeitos legais que não sou do grupo de risco, conforme classificação da OMS, 
Ministério da Saúde e Secretaria Estadual de Saúde, como por exemplo: Idosos (acima de 60 anos), Pessoas 
com doenças pulmonares, Diabéticos, Hipertensos, pessoas com doenças autoimunes ou imunodeficiente, 
pessoas que foram submetidos à transplante nos últimos 06 meses, gestantes ou lactantes;

 ђ Declaração conforme previsão contida na cláusula 4.13 do Edital, onde ao inscrever-se, o candidato 
declarará no formulário de inscrição, sob pena de responsabilidade civil e criminal, satisfazer as 
seguintes condições:
a) Ser brasileiro nato ou naturalizado, ou cidadão português a quem foi concedido igualdade nas condições 
previstas no artigo 12, inciso II, §1º da Constituição Federal de 1988 e demais disposições de lei;
b) Estar no gozo dos seus Direitos Políticos e Civis;
c) Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos e máxima de 58 (cinquenta e oito) anos no momento 
da contratação;
d) Gozar de boa saúde física e mental;
e) Ser eleitor e estar quite com a Justiça Eleitoral;
f) Se do sexo masculino, estar em dia com as obrigações do Serviço Militar;
g) Não registrar antecedentes criminais, com sentença penal condenatória transitada em julgado que impeça 
legalmente o exercício de função pública;
h) Não ter sido demitido por justa causa ou exonerado “a bem do serviço público”, mediante decisão 
transitada em julgado em qualquer esfera governamental, nos últimos 5 (cinco) anos;
i) Estar ciente e de acordo com as exigências estabelecidas pelo presente Edital;
j) Não apresentar protocolos em substituição aos documentos exigidos neste Edital;
k) Declaração de que o candidato não faz parte do grupo de Risco do COVID-19 – Coronavirus, conforme 
classificação da OMS, Ministério da Saúde e Secretaria Estadual de Saúde, como por exemplo: Idosos 
(acima de 60 anos), Pessoas com doenças pulmonares, Diabéticos, Hipertensos, pessoas com doenças 
autoimunes ou imunodeficiente, pessoas que foram submetidos à transplante nos últimos 6 (seis) meses, etc.

ANEXO III – TABELA DE EQUIVALÊNCIA ENTRE CONCEITOS E NOTAS NUMÉRICAS A 
SER UTILIZADA PARA CLASSIFICAÇÃO DO CANDIDATO PELO HISTÓRICO ESCOLAR 

(1ª Fase)
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ANEXO IV - 2ª FASE: PROVA PRÁTICA

Função: COVEIRO TEMPORÁRIO

A Prova Prática terá o objetivo aferir a capacidade técnica dos candidatos, através da observação 
da eficiência e habilidade prática no manuseio adequado dos equipamentos empregados no 
desenvolvimento das tarefas propostas, bem como a eficiência na realização destas, as quais foram 
selecinadas dentre as atribuições da função de COVEIRO constante na cláusula 2.8 e 2.9 do Edital, 
consistente na realização de sepultamentos e exumações.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS E CAUSAS DE INAPTIDÃO

1. Realizar um sepultamento

O candidato deverá adotar os procedimentos adequados visando o depósito de urna funerária no jazigo, 
manipulando as cordas de sustentação para facilitar o posicionamento desta e de forma que esta seja 
colocada integralmente no interior do jazigo sem qualquer intercorrência, devendo fazer a utilização correta 
dos EPI’s (equipamentos de proteção individual), materiais e equipamentos.

2. Realizar uma exumação

O candidato deverá adotar os procedimentos adequados visando a abertura do jazigo e da urna funerária, 
proceder ao recolhimento dos restos mortais para separar os ossos dos demais resíduos, acomodar a ossada 
em saco de exumação apropriado, com a devida colocação do lacre e registro dos dados, devendo fazer a 
utilização correta dos EPI’s (equipamentos de proteção individual), materiais e equipamentos.

3. Realizar a construção de uma parede no jazigo

O candidato deverá adotar os procedimentos adequados visando a construção de uma parede em jazigo 
indicado, cuja construção será realizada em alvenaria, devendo proceder a preparação da massa e demais 
materiais necessários para tanto, bem como fazer a utilização correta dos EPI’s (equipamentos de proteção 
individual), materiais e equipamentos.

4. Realizar a lacração de um jazigo

O candidato deverá adotar os procedimentos adequados visando a lacração de jazigo que consiste no 
fechamento da tampa com uso de placas e cimento preparado por este, devendo fazer a utilização correta 
dos EPI’s (equipamentos de proteção individual), materiais e equipamentos.

CRITÉRIO DE INAPTIDÃO E OUTRAS DISPOSIÇÕES

Serão considerados INAPTOS e eliminados do Processo Seletivo Simplificado os candidatos que não 
realizarem as tarefas acima descritas, deixarem de utilizar ou utilizar de forma incorreta os EPI’s, 
materiais e equipamentos fornecidos para a realização da prova.

As tarefas da Prova Prática poderão ser realizadas em ordem diversa da apresentada neste edital, sendo 
eliminado o candidato que deixar de comparecer em qualquer uma das etapas que compõem a Prova 
Prática.

Os EPI’s (equipamentos de proteção individual), materiais e equipamentos a serem utilizados na Prova 
Prática serão fornecidos pela EMDURB, devendo estes serem devolvidos aos examinadores ao final da 
realização desta.

ANEXO V – MODELO DO FORMULÁRIO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ATRAVÉS 
DO SITE DA EMDURB

Nº de Inscrição: 
Nome do Candidato: 
CPF:
Função: COVEIRO TEMPORÁRIO

Tipo de Recurso: ______________________ 
Contra indeferimento de inscrição 
Contra a pontuação obtida na classificação após análise do histórico escolar 
Contra avaliação da Prova Prática
Classificação Final
Outros Resultados

Fundamentação e Questionamento:

(preenchimento pela Comissão): ________ 

1. Deferido
2. Indeferido

Manifestação da Comissão Organizadora e Examinadora do Processo Seletivo Simplificado

Bauru, 31 de julho de 2021.
LUIZ CARLOS DA COSTA VALLE

Presidente da EMDURB

NOTIFICAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO E HABILITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2021 – PROCESSO Nº 3980/2021
Notificamos aos interessados no processo em epígrafe que após sessão de licitação realizada pelo sistema 
BEC, Oferta de Compra: 820902801002021OC00044, sendo participantes do certame as empresas: 
RODRIGO TONELOTTO, SAT EMBALAGENS LTDA, JOSÉ HUMBERTO BOTERO ME, LC 
ARAUJO E CIA EMBALAGENS LTDA-ME, RD COMERCIAL E DISTRIBUIDORA EIRELI, CASA 
DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA EPP, AILTON DE OLIVEIRA TRANSPORTES EIRELI, 
ECOFOREST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLÁSTICOS LTDA-ME, ECO VIDA COMERCIO E 
INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLÁSTICA LTDA EPP, LUCIANA COELHO GOMES 35201367836, 
PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, J M H FAL EMBALAGENS ME, ANTONIO 
BIZARI 09562186873, LOTUS CLEAN – SERVIÇOS DE LIMPEZA E COMERCIO EIRELI, JADSON 
OLIVEIRA ROSA DO NASCIMENTO 30142424897, RACKPLASTICC EMBALAGENS PLÁSTICAS 
LTDA. Após etapa de lances/negociação, análise dos “Documentos de Habilitação” e transcorrido o prazo 
para recurso, sem quaisquer manifestações dos licitantes, a Pregoeira resolveu declarar vencedora as 
empresas SAT EMBALAGENS LTDA para os itens 01, 02, 04, 05, 06 e 07 e a empresa CASA DA SOGRA 
COMERCIO VAREJISTA LTDA EPP para o item 03. A adjudicação e homologação cabem à autoridade 
competente.
O objeto da presente licitação tem como finalidade o registro de preços para eventual Aquisição de SACOS 
PLÁSTICOS, conforme descrito no Anexo I do edital, sendo:

AMPLA PARTICIPAÇÃO

Item Qtde Un DESCRIÇÃO MARCA VR. 
UNIT.

VR. 
TOTAL

01 700
Pct 
com 
100

Saco Plástico 100 litros (varrição), 
largura 90cm x 110cm de altura 

mínima, com gramatura mínima de 
0,15mm.

SAT 
EMBALAGENS

R$ 
66,00

R$ 
46.200,00

02 200
Pct 
com 
100

Saco Plástico 100 litros, largura 75cm 
x altura mínima 105cm, com gramatura 

mínima de 0,10mm.

SAT 
EMBALAGENS

R$ 
38,00

R$ 
7.600,00

03 250
Pct 
com 
100

Saco Plástico 30 litros (ecolixeiras), 
largura 59cm x 62cm de altura mínima, 

com gramatura mínima de 0,15mm.
SILPLAS R$ 

24,69
R$ 

6.172,50

EXCLUSIVA PARA EMPRESAS ME/EPP

Item Qtde Un DESCRIÇÃO MARCA VR. 
UNIT.

VR. 
TOTAL

04 30
Pct 
com 
100

Saco Plástico 15 litros, largura 39cm x 
58cm altura mínima, gramatura mínima 

0,06mm.

SAT 
EMBALAGENS

R$ 
10,50

R$ 
315,00

05 150
Pct 
com 
100

Saco Plástico 30 litros, largura 59cm x 
62cm de altura mínima, com gramatura 

mínima de 0,06mm.

SAT 
EMBALAGENS

R$ 
15,80

R$ 
2.370,00

06 150
Pct 
com 
100

Saco Plástico 50 litros, largura 63cm 
x 80cm altura mínima, com gramatura 

mínima de 0,10mm.

SAT 
EMBALAGENS

R$ 
24,97

R$ 
3.745,00

07 100
Pct 
com 
100

Saco Plástico para exumação, largura 
75cm x 105cm de altura mínima, com 

gramatura mínima 0,20mm, exceto
na cor preta.

SAT 
EMBALAGENS

R$ 
79,97

R$ 
7.997,00

VALOR TOTAL COTA PRINCIPAL E COTA 
RESERVADA R$ 74.400,00

Estimativa para 12 (doze) meses.
Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias do recebimento do produto mediante emissão de Nota Fiscal.
Bauru, 31 de julho de 2021
Comissão de Licitação.

NOTIFICAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO E HABILITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2021 – PROCESSO Nº 2581/2021
Notificamos aos interessados no processo em epígrafe que após sessão de licitação realizada pelo sistema 
BEC, Oferta de Compra: 820902801002021OC00033, sendo participantes do certame as empresas: 
NA ATIVA COMERCIAL EIRELI, ELAINE CRISTINA CÂNDIDA DA SILVA EPP, DEALER 
DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA EPP, PATRICIA MARA TAMBORRINO IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO EIRELI, CANAAN ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME e AUTO MECÂNICA 
BRANSALES LTDA EPP. Após etapa de lances/negociação, análise dos “Documentos de Habilitação” 
e transcorrido o prazo para recurso, sem quaisquer manifestações dos licitantes, a Pregoeira resolveu 
declarar vencedora as empresas NA ATIVA COMERCIAL EIRELI, para os itens 07, 08 e 10; CANAAN 
ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI, para os itens 01, 04, 05 e 09; ELAINE CRISTINA CANDIDA 
DA SILVA, para o item 12; e DEALER DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA EPP, para o item 06. Os 
itens 02, 11, 13 e 14 restaram FRACASSADOS devido os valores ofertados estarem acima da média orçada 
pela Administração. Os itens 03, 15, 16 e 17 restaram DESERTOS. A adjudicação e homologação cabem 
à autoridade competente.
O objeto da presente licitação tem como finalidade o registro de preços para eventual Aquisição de PNEUS 
NOVOS, conforme descrito no Anexo I do edital, sendo:

AMPLA PARTICIPAÇÃO

ITEM QTD 
ESTIMADA UN DESCRIÇÃO MARCA VALOR 

UNIT.
VALOR 
TOTAL

01 10 Un.

Pneu com medida 195/65 
R15, uso sem câmara de 
ar, novo (primeira linha) 

2.08.581.0170

Farroad R$ 
353,00

R$ 
3.530,00
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02 100 Un.

Pneu com medida 175/70 
R13, uso sem câmara de 
ar, novo (primeira linha) 

2.08.581.0015

FRACASSADO

03 30 Un.

Pneu com medida 155/80 
R13, uso sem câmara de 
ar, novo (primeira linha) 

2.08.581.0122

DESERTO

04 70 Un.

Pneu com medida 175/65 
R14, uso sem câmara de 
ar, novo (primeira linha) 

2.08.581.0014

Kumho
R$ 

295,00
R$ 

20.650,00

05 40 Un.

Pneu com medida 7.50-
16, uso com câmara de 
ar, BORRACHUDO, 

capacidade de lonas: 12 
lonas, novo (primeira 
linha) 2.08.581.0060

JK Tyre
R$ 

801,00
R$ 

32.040,00

06 10 Un.

Pneu com medida 215/80 
R16, uso sem câmara de 
ar, MISTO, capacidade 

de lonas: 08 lonas, 
novo (primeira linha) 

2.08.581.0173

Firestone/Destination 
A/T IC 107S

R$ 
734,00

R$ 
7.340,00

07 70 Un.

Pneu com medida 235/75 
R 17,5, uso sem câmara 
de ar, BORRACHUDO, 
capacidade de lonas: 12 
lonas, novo (primeira 
linha) 2.08.581.0198

Longmarch LM508
R$ 

1.142,82
R$ 

79.997,40

08 14 Un.

Pneu com medida 265/75 
R16, uso sem câmara de 
ar, MISTO, capacidade 

de lonas: 10 lonas, 
novo (primeira linha) 

2.08.581.0148

Onyx NY-AT187
R$ 

886,07
R$ 

12.404,98

09 10 Un.

Pneu dianteiro com medida 
9.00-16, uso com câmara 

de ar, capacidade de lonas: 
10 lonas, capacidade de 
carga E, novo (primeira 

linha) 2.08.581.0176

Speedmax
R$ 

844,00
R$ 

8.440,00

10 14 Un.

Pneu dianteiro com medida 
7.50-18, uso com câmara 

de ar, TRI-RAIADO, 
capacidade de lonas: 10 
lonas, novo, (primeira 
linha) 2.08.581.0116

Maggion MTF2
R$ 

774,16
R$ 

10.838,24

11 6 Un.

Pneu traseiro com medida 
14.9-28 R1, uso com 

câmara de ar, capacidade 
de lonas: 12 lonas, 

novo (primeira linha) 
2.08.581.0179

FRACASSADO

12 6 Un.

Pneu traseiro com medida 
18.4-34 R1, uso com 

câmara de ar, capacidade 
de lonas: 12 lonas, 

novo (primeira linha) 
2.08.581.0131

Malhotra MRT329
R$ 

4.650,00
R$ 

27.900,00

13 6 Un.

Pneu dianteiro com 
medida 12.4-24 R1, 

uso com câmara de ar, 
capacidade de lonas: 12 
lonas, novo (primeira 
linha) 2.08.581.0180

FRACASSADO

14
8 Un.

Pneu com medida 
17.5R25, uso sem câmara 
de ar, capacidade de lona: 
16 lonas, novo (primeira 

linha) 2.08.581.0196

FRACASSADO

15 50 Un.

Pneu com medida 3.25-8, 
uso com câmara de ar, 

capacidade de lonas: 02 
lonas 2.08.581.0140

DESERTO

16 50 Un.

Pneu com medida 3.50-
8, uso com câmara de 

ar, capacidade de lonas: 
04 lonas, novo (primeira 

linha) 2.08.581.0184

DESERTO

17 16 Un.

Pneu com medida 5.00-
8, uso com câmara de 

ar, capacidade de lonas: 
08 lonas, novo (primeira 

linha) 2.08.581.0185

DESERTO

Valor Total estimado: R$ 203.140,62 (duzentos e três mil, cento e quarenta reais e sessenta e dois 
centavos)
Estimativa para 12 (doze) meses.
Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias do recebimento do produto mediante emissão de Nota Fiscal.
Bauru, 31 de julho de 2021
Comissão de Licitação.

NOTIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO FRACASSADA
Pregão Eletrônico  nº 023/2021 – Processo nº 1209/2021
Notificamos aos interessados no processo em epígrafe que houve sessão de licitação realizada pelo sistema 
BEC, Oferta de Compra: 820902801002021OC00042, tendo como única participante do certame a 
empresa MARTINS MECÂNICA, PECAS E SERVIÇOS EIRELI - ME. Após etapa de negociação, a 
Pregoeira resolveu desclassificar sua proposta para todos os lotes, devido os valores apresentados estarem 
acima da média orçada pela administração, restando esta licitação FRACASSADA.
Objeto: Eventual PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, 
COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MÃO DE OBRA E DEMAIS PRODUTOS NECESSÁRIOS, EM 
VIATURAS DA EMDURB, que encontram-se detalhadamente descritos e especificados no ANEXO I do 
Edital, disponível em www.emdurb.com.br/licitacoes/editais.
Estimativa para 12 (doze) meses.
Condições de Pagamento: O pagamento seria realizado em 30 (trinta) dias do recebimento do produto/
serviço mediante emissão de Nota Fiscal.
Bauru, 31 de julho de 2021.
Comissão de Licitação.

EXTRATO DO TERMO DE CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 
021/2021.
Processo nº 5847/2020 – Pregão Eletrônico Registro de Preços nº 054/2020.
Contratante: EMDURB – Compromissária: NA ATIVA COMERCIAL EIRELI.
Objeto: Pelo presente instrumento, fica CANCELADA a Ata de Registro de Preços nº 021/2021, referente 
ao fornecimento de aditivo reagente para diesel S10 (ARLA 32), conforme especificações abaixo descritas, 
oriundo do Pregão Eletrônico – Registro de Preços nº 054/2020, a partir da assinatura deste termo. O 
cancelamento desta Ata tem por fundamento a cláusula 23.1.2 do Edital de Licitação, considerando 
a comprovação de que o valor do produto nela registrado teve alta considerada, impossibilitando que a 
compromissária continuasse honrando o compromisso nela firmado.
Assinatura: 2905/2021
Bauru, 31 de julho de 2021.
Presidente da EMDURB.

DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO IMPETRADA
Processo nº 3979/2021 – Pregão Eletrônico nº 003/2021  – OFERTA DE COMPRA Nº 
820902801002021OC00046.
Em análise a impugnação interposta pela empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A., através do Sistema BEC, 
sob processos nº 5464/21 em 28/07/2021, ao Edital do processo em epígrafe, a comissão e a autoridade 
competente resolveram considerar IMPROCEDENTE o pedido da empresa, mantendo a data para 
abertura da sessão pública, que será realizada no dia 02/08/2021 às 9 horas, através do sistema eletrônico 
BEC, dando prosseguimento ao processo licitatório. A impugnação e a decisão na íntegra encontram-se 
disponíveis em https://www.emdurb.com.br/licitacoes/editais.
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA e INTERNET BANDA LARGA.
Assinatura: 29/07/2021
Bauru, 31 de julho de 2021.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DA ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 046/2021
Processo nº 1812/2021 – Pregão Eletrônico - Reg. de Preços nº 011/2021.
Contratante: EMDURB – Compromissária: DESTRA BRASIL LTDA. EPP.
Objeto: O objeto da presente licitação tem como finalidade o registro de preços para eventual AQUISIÇÃO 
de Equipamentos de Proteção Individual – E.P.I – proteção para cabeça, facial, auditiva e respiratória, 
conforme especificação abaixo descrita:
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EXCLUSIVO PARA ME/EPP

ITEM QTD UN. TAMANHO DESCRIÇÃO MARCA/C.A.
VALOR 

UNITÁRIO
VALOR 
TOTAL

04 15 Un. ÚNICO
Capacete de segurança 

eletricista
Plasticor
CA 25883

R$ 27,00 R$ 405,00

06 8.000 Un. ÚNICO

Máscara de proteção 
PFF2 – Respirador 
purificador de ar 

tipo peça semi-facial 
filtrante para partículas 

PFF2,

INTRAB
CA 39157

R$ 1,90
R$ 
15.200,00

07 500 Un. ÚNICO
Óculos segurança - 
“Fumê” - Óculos de 

segurança

DYSTRAY
CA 34451

R$ 3,16
R$ 
1.580,00

08 250 Un. ÚNICO
Óculos segurança - 

“Incolor” - Óculos de 
segurança,

DYSTRAY
CA 34451

R$ 3,70 R$ 925,00

VALOR TOTAL R$ 18.110,00 (Dezoito mil cento e dez reais)

Vigência: 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura.
Condição de Pagamento: 30 (trinta) dias do recebimento do produto mediante emissão da nota fiscal.
Assinatura: 26/07/2021
Bauru, 31 de julho de 2021.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 064005
Processo nº 1970/2020 – Pregão Eletrônico R.P. nº 025/2020
Contratante: EMDURB – Compromissária: SLIM SUPRIMENTOS LTDA ME.
Objeto: 030 un. Bobina para relógio de ponto biométrico.
Valor Total: R$ 570,00
Condições de Pagamento: 30 dias da emissão da Nota Fiscal.
Assinatura: 21/07/2021
Bauru, 31 de julho de 2021.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 064030
Processo nº 3707/2021 – Dispensa de Licitação.
Contratante: EMDURB – Contratada: J M DESTOCA E TERRAPLENAGEM LTDA.
Objeto: 400 Horas Aluguel de Máquina de 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: 26/07/2021
Bauru, 31 de julho de 2021.
Presidente da EMDURB.

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

Donizete do Carmo dos Santos
Presidente 

Criada pela Lei 4830 de 17 de maio de 2002, tem como objetivo gerir Regime de Previdência Social dos 
Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru da Administração Direta Autarquia Fundacional e da 
Câmara e os recursos Previdenciários.

Horários e local de expediente
Rua Rio Branco, nº 19-31, Vila América, CEP 17014-037

Segunda à Sexta das 8h às 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.

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

2282/2020 Telma Regina Cardoso Nº 21.256/PMB

1477/2021 José Wilson de Almeida Nº 17.158/PMB

1162/2021 Osvaldo Aparecido Lopes Nº 15.585/PMB

1268/2021 Donilson Francisco Rosa Nº 29.131/PMB

1160/2021 Gisele Maria Zanda Nº 20.346/PMB

1576/2020 Claudia Cilene Barbosa Gomieri Nº 24.217/PMB

1433/2021 Ana Marcia Rodrigues da Silva Nº 20.005/PMB

1432/2021 Renata Avante Nº 16.158/PMB

PROCESSOS INDEFERIDOS.

Processo Interessado Assunto

914/2021 Roberto de Campos Lopes Aposentadoria Especial

1344/2021 José Aparecido Humberto Aposentadoria Especial
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DIVISÃO ADMINISTRATIVA

CONVÊNIO – PROCESSO: N° 466/2021 – CONVÊNIO: N° 006/2021 – CONTRATANTE: 
- Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru – FUNPREV – 
CONTRATADA: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.– OBJETO: - Constitui objeto deste 
instrumento a celebração de convênio visando operacionalizar as consignações em folha de pagamento 
de parcelas de planos de seguros, e posterior repasse dos valores contratados pelos servidores públicos 
municipais ativos, inativos e pensionistas com o CONSIGNATÁRIO, nos termos do que estabelece a Lei 
Municipal n.º 6.343/2.013. – FUNDAMENTO LEGAL: Lei Municipal n.º 6.343/2.013, bem como o 
Decreto Municipal n.º 11.512/2.011. – PRAZO: - 24 (vinte e quatro) meses. – VIGÊNCIA: 07/07/2021 a 
06/07/2023 – Assinatura – Dia 07/07/2021, conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal n°. 8.666/93. 

PODER LEGISLATIVO
Marcos Antonio de Souza

Presidente

Atos da Diretoria
ORADORES INSCRITOS PARA FAZEREM USO DA PALAVRA NO EXPEDIENTE DA 27ª 

SESSÃO ORDINÁRIA, A SER REALIZADA NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2021

USO DA TRIBUNA: REINALDO CESAR CAFEO – Presidente da Associação Comercial e Industrial de 
Bauru – Falará sobre os trabalhos realizados pela ACIB nos últimos 90 anos

ORADORES INSCRITOS:

JULIO CESAR APARECIDO DE SOUSA / PP
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

Bauru, 30 de julho de 2021.

MARCOS ANTONIO DE SOUZA
Presidente

RONALDO JOSÉ SCHIAVONE
Diretor de Apoio Legislativo

Pauta das Sessões

PAUTA Nº 27/2021
27ª SESSÃO ORDINÁRIA

EMENTÁRIO DOS PROCESSOS EM PAUTA PARA A SESSÃO A SER REALIZADA EM 02 DE 
AGOSTO DE 2021

SEGUNDA 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

PRIMEIRA DISCUSSÃO

Processo n° Assunto

139/21 Projeto de Lei nº 35/21, que revoga a Lei Municipal nº 3.996, de 18 de dezembro 
de 1.995, que dispõe sobre Normas de Proteção contra Incêndio e Segurança no 
Município e altera o inciso IV, do art. 3º, da Lei Municipal nº 5.890, de 13 de abril de 
2.010, e dá outras providências.
Autoria: PREFEITA MUNICIPAL

136/21 Projeto de Lei que estabelece o Ensino Superior (bacharelado, licenciatura ou 
tecnólogo) concluído como grau de escolaridade para a nomeação nos cargos de 
Assessor de Apoio Legislativo, Assessor de Imprensa, Assessor Parlamentar, 
Assistente Parlamentar do Presidente, Chefia de Gabinete, Secretário e Assistente 
Parlamentar, altera a Lei Municipal nº 3.548, de 25 de março de 1.993, e revoga o 
Art. 1º da Lei Municipal nº 7241, de 24 de julho de 2019.
Autoria: MESA DA CÂMARA

DISCUSSÃO ÚNICA

Processo n° Assunto

173/21 Projeto de Decreto Legislativo que dá denominação de Rua LUIZ CARLOS 
MARTINEZ PEREIRA a uma via pública da cidade.
Autoria: UBIRATAN CASSIO SANCHES

174/21 Projeto de Decreto Legislativo que dá denominação de Rua PASTOR ARCILIO 
ANTONIO DE BRITO a uma via pública da cidade.
Autoria: UBIRATAN CASSIO SANCHES

175/21 Projeto de Decreto Legislativo que concede a Medalha do Mérito “Custos Vigilat” ao 
Senhor AMILTON GODOY.
Autoria: JOSÉ ROBERTO MARTINS SEGALLA

177/21 Projeto de Decreto Legislativo que dá denominação de Rua RUBENS FRANCO DE 
ALMEIDA a uma via pública da cidade.
Autoria: ANTONIO CARLOS DOMINGUES

Moção nº Assunto
047/21 De Apelo ao Presidente da República, ao Senado Federal e à Câmara dos Deputados 

para que não privatizem a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.
Autoria: ESTELA ALEXANDRE ALMAGRO

048/21 De Aplauso ao Sincomércio pela sua atuação e história no município de Bauru.
Autoria: MANOEL AFONSO LOSILA

049/21 De Aplauso ao Salão de Beleza Claudia & Rafa pelo empreendedorismo e sucesso no 
município de Bauru.
Autoria: MANOEL AFONSO LOSILA

050/21 De Aplauso à Associação Comercial e Industrial de Bauru (ACIB) pelos 90 anos de 
fundação e de serviços prestados a este município e à população bauruense.
Autoria: COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Bauru, 30 de julho de 2021.

MARCOS ANTONIO DE SOUZA
Presidente

RONALDO JOSÉ SCHIAVONE
Diretor de Apoio Legislativo
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