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DECRETOS MUNICIPAIS
DECRETO Nº 15.867, DE 17 DE JANEIRO DE 2.022

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

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

Art. 1º Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional orçamentário e suplementar 
na importância de R$ 229.816,00 (duzentos e vinte e nove mil e oitocentos e dezesseis 
reais), o crédito aberto na forma do artigo será coberto com recursos provenientes de 
suplementação.

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

Rec. Valor (R$)

105 02.02.01 04.122.0001.2.001 4.4.90.52.00 01.000.0000 EQUIPAMENTOS E 
MATERIAL PERMANENTE

SUP. 
FINANC. 129.816,00

477 02.09.03 08.244.0009.2.054 4.4.90.52.00 02.000.0000 EQUIPAMENTOS E 
MATERIAL PERMANENTE

EXE. 
ARREC. 100.000,00

TOTAL 229.816,00
Art. 2° Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional orçamentário e suplementar 

na importância de R$ 229.816,00 (duzentos e vinte e nove mil e oitocentos e dezesseis 
reais), o crédito aberto na forma do artigo será coberto com recursos provenientes de 
excesso de arrecadação e superávit financeiro.

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

FINANCEIRO 129.816,00

01.110.0000 126.316,00
01.110.0000 3.500,00

EXCESSO DE 
ARRECADAÇÃO 100.000,00

632 2.4.2.9.99.0.1.02.00.00 02.500.1082 E.PARL DEP.SEBASTIÃO SANTOS-
SP SEM PAPEL 100.000,00

TOTAL 229.816,00
Art. 3º Os créditos abertos neste Decreto obedecerão ao disposto no art. 43 da Lei Federal nº 

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

Bauru, 17 de janeiro de 2.022.
SUÉLLEN SILVA ROSIM
PREFEITA MUNICIPAL

EVERTON DE ARÁUJO BASÍLIO
SECRETÁRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS

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

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

DECRETO Nº 15.880, DE 20 DE JANEIRO DE 2.022
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e dá outras providências.

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

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

na importância de R$ 312.493,95 (trezentos e doze mil, quatrocentos e noventa e três 
reais e noventa e cinco centavos), o crédito aberto na forma do artigo será coberto 
com recursos provenientes de suplementação.

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

Rec. Valor (R$)

120 02.03.01 12.365.0109.2.012 3.1.90.94.00 02.000.0000
INDENIZAÇÕES 

E RESTITUIÇÕES 
TRABALHISTAS

ANUL. 
DOT. 
ORÇ.

13.084,46

185 02.03.03 12.361.0109.2.014 3.1.90.16.00 02.000.0000
OUTRAS DESPESAS 

VARIÁVEIS - PESSOAL 
CIVIL

ANUL. 
DOT. 
ORÇ.

143.262,66

235 02.03.09 12.367.0109.2.025 3.1.90.11.00 01.000.0000
VENCIMENTOS E 

VANTAGENS FIXAS - 
PESSOAL CIVIL

ANUL. 
DOT. 
ORÇ.

2.317,53

291 02.05.01 10.301.0007.2.030 3.3.90.36.00 05.000.0000
OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS - PESSOA 

FÍSICA

ANUL. 
DOT. 
ORÇ.

3.028,74

397 02.08.01 15.451.0001.2.001 3.3.90.36.00 01.000.0000
OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS - PESSOA 

FÍSICA

ANUL. 
DOT. 
ORÇ.

65.679,59

428 02.09.01 08.244.0001.2.001 3.3.90.36.00 01.000.0000
OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS - PESSOA 

FÍSICA

ANUL. 
DOT. 
ORÇ.

32.482,27

664 02.12.01 13.392.0016.2.080 3.3.90.36.00 01.000.0000
OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS - PESSOA 

FÍSICA

ANUL. 
DOT. 
ORÇ.

34.538,70

681 02.13.01 14.122.0001.2.001 3.3.90.30.00 01.000.0000 MATERIAL DE CONSUMO
ANUL. 
DOT. 
ORÇ.

5.600,00

684 02.13.01 14.122.0001.2.001 3.3.90.39.00 01.000.0000
OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS - PESSOA 

JURÍDICA

ANUL. 
DOT. 
ORÇ.

12.500,00

TOTAL 312.493,95
Art. 2° Os valores dos presentes créditos, num total de R$ 312.493,95 (trezentos e doze mil, 

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

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

117 02.03.01 12.365.0109.2.012 3.1.90.11.00 02.000.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 
- PESSOAL CIVIL 13.084,46

183 02.03.03 12.361.0109.2.014 3.1.90.11.00 02.000.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 
- PESSOAL CIVIL 143.262,66

236 02.03.09 12.367.0109.2.025 3.1.90.16.00 01.000.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - 
PESSOAL CIVIL 2.317,53

282 02.05.01 10.301.0007.2.030 3.1.90.11.00 05.000.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 
- PESSOAL CIVIL 3.028,74

387 02.08.01 15.451.0001.2.001 3.1.90.11.00 01.000.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 
- PESSOAL CIVIL 65.679,59

417 02.09.01 08.244.0001.2.001 3.1.90.11.00 01.000.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 
- PESSOAL CIVIL 9.700,00

429 02.09.01 08.244.0001.2.001 3.3.90.39.00 01.000.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 
PESSOA JURÍDICA 22.782,27

665 02.12.01 13.392.0016.2.080 3.3.90.39.00 01.000.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 
PESSOA JURÍDICA 34.538,70

673 02.13.01 14.122.0001.2.001 3.1.90.11.00 01.000.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 
- PESSOAL CIVIL 18.100,00

TOTAL 312.493,95
Art. 3º Os créditos abertos neste Decreto obedecerão ao disposto no art. 43 da Lei Federal nº 

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

Bauru, 20 de janeiro de 2.022.
SUÉLLEN SILVA ROSIM
PREFEITA MUNICIPAL

EVERTON DE ARÁUJO BASÍLIO
SECRETÁRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS

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

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

DECRETO Nº 15.881, DE 20 DE JANEIRO DE 2.022
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e dá outras providências.

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

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

na importância de R$ 2.189.241,36 (dois milhões, cento e oitenta e nove mil, 
duzentos e quarenta e um reais e trinta e seis centavos), o crédito aberto na forma do 
artigo será coberto com recursos provenientes de suplementação.

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

Rec. Valor (R$)

167 02.03.02 12.365.0109.2.013 4.4.90.52.00 05.000.0000 EQUIPAMENTOS E 
MATERIAL PERMANENTE

SUP. 
FINANC. 200.000,00

202 02.03.03 12.361.0109.2.014 4.4.90.52.00 05.000.0000 EQUIPAMENTOS E 
MATERIAL PERMANENTE

SUP. 
FINANC. 600.000,00

372 02.07.01 15.452.0011.1.010 4.4.90.52.00 01.000.0000 EQUIPAMENTOS E 
MATERIAL PERMANENTE

SUP. 
FINANC. 646.200,00

383 02.07.02 15.451.0010.1.011 4.4.90.51.00 05.000.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES EXE. 
ARREC. 388.856,00

436 02.09.01 08.244.0001.2.001 4.4.90.52.00 05.000.0000 EQUIPAMENTOS E 
MATERIAL PERMANENTE

SUP. 
FINANC. 2.193,60
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469 02.09.03 08.244.0009.2.054 3.3.50.39.00 05.000.0000
OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS -PESSOA 

JURÍDICA

SUP. 
FINANC. 190.000,00

489 02.09.03 08.244.0009.2.057 3.3.50.39.00 05.000.0000
OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS -PESSOA 

JURÍDICA

SUP. 
FINANC. 150.000,00

477 02.09.03 08.244.0009.2.054 4.4.90.52.00 05.000.0000 EQUIPAMENTOS E 
MATERIAL PERMANENTE

SUP. 
FINANC. 4.204,40

691 02.13.01 14.122.0001.2.001 4.4.90.52.00 01.000.0000 EQUIPAMENTOS E 
MATERIAL PERMANENTE

SUP. 
FINANC. 1.311,52

774 02.15.01 23.691.0001.2.001 4.4.90.52.00 01.000.0000 EQUIPAMENTOS E 
MATERIAL PERMANENTE

SUP. 
FINANC. 6.475,84

TOTAL 2.189.241,36
Art. 2° Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional orçamentário e suplementar 

na importância de R$ 2.189.241,36 (dois milhões, cento e oitenta e nove mil, 
duzentos e quarenta e um reais e trinta e seis centavos), o crédito aberto na forma do 
artigo será coberto com recursos provenientes de excesso de arrecadação e superávit 
financeiro.

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

FINANCEIRO 1.800.385,36

05.500.0030 4.204,40
05.500.0010 2.193,60
05.500.0897 50.000,00
05.800.0812 50.000,00
05.800.0886 90.000,00
05.800.0890 50.000,00
05.800.0889 50.000,00
05.800.0898 50.000,00
01.110.0000 945,92
01.110.0000 45,92
01.110.0000 945,92
05.200.0003 200.000,00
05.200.0003 600.000,00
01.110.0000 365,60
01.110.0000 5.484,00
01.110.0000 646.200,00

EXCESSO DE 
ARRECADAÇÃO 388.856,00

640 2.4.1.4.54.0.1.05.00.00 05.100.1089
RECAPE ASFÁLTICO-R 

MARCONDES SALGADO-
CONVENIO MDR

238.856,00

637 2.4.1.4.54.0.1.04.00.00 05.800.0868 INFRAEST URB JD PRIMAVERA 
DEP F PAULO TEIXEIRA 150.000,00

TOTAL 2.189.241,36
Art. 3º Os créditos abertos neste Decreto obedecerão ao disposto no art. 43 da Lei Federal nº 

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

Bauru, 20 de janeiro de 2.022.
SUÉLLEN SILVA ROSIM
PREFEITA MUNICIPAL

EVERTON DE ARÁUJO BASÍLIO
SECRETÁRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS

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

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

DECRETO Nº 15.899, DE 31 DE JANEIRO DE 2.022
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e dá outras providências.

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

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

na importância de R$ 126.000,00 (cento e vinte e seis mil reais), o crédito aberto na 
forma do artigo será coberto com recursos provenientes de suplementação.

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

191 02.03.03 12.361.0109.2.014 3.3.90.30.00 01.000.0000 MATERIAL DE 
CONSUMO

ANUL. DOT. 
ORÇ. 100.000,00

681 02.13.01 14.122.0001.2.001 3.3.90.30.00 01.000.0000 MATERIAL DE 
CONSUMO

ANUL. DOT. 
ORÇ. 18.000,00

684 02.13.01 14.122.0001.2.001 3.3.90.39.00 01.000.0000
OUTROS SERVIÇOS 

DE TERCEIROS - 
PESSOA JURÍDICA

ANUL. DOT. 
ORÇ. 8.000,00

TOTAL 126.000,00
Art. 2° Os valores dos presentes créditos, num total de R$ 126.000,00 (cento e vinte e seis 

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

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

194 02.03.03 12.361.0109.2.014 3.3.90.39.00 01.000.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 
- PESSOA JURÍDICA 100.000,00

673 02.13.01 14.122.0001.2.001 3.1.90.11.00 01.000.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS 
FIXAS - PESSOAL CIVIL 26.000,00

TOTAL 126.000,00
Art. 3º Os créditos abertos neste Decreto obedecerão ao disposto no art. 43 da Lei Federal nº 

4.320, de 17 de março de 1.964.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua expedição.
Bauru, 31 de janeiro de 2.022.

SUÉLLEN SILVA ROSIM
PREFEITA MUNICIPAL

EVERTON DE ARÁUJO BASÍLIO
SECRETÁRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS

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

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

ATOS DO GABINETE
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

(artigo 26 da Lei Federal 8.666/93)
Ratifico a Dispensa de Licitação para Locação do imóvel situado na Rua Carlos Del 

Plete, nº 11-16, Jd. Aeroporto, nesta cidade de Bauru, registrado junto ao 1º Oficial de Registro de Imóveis, 
Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de Bauru sob o nº 1.173, de propriedade de 
NELSON VIOTTO JÚNIOR, destinado a abrigar o Centro de Referência da Assistência Social – CRAS, 
Polo Jardim Europa da Secretaria Municipal do Bem-Estar Social, no valor total de R$ 40.080,00 (quarenta 
mil e oitenta reais), com fundamento no artigo 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores, de acordo com justificativa de fls. 375 e tendo em vista os elementos que instruem o Processo 
Administrativo nº 47.793/13.

Bauru, 21 de fevereiro de 2022
SUÉLLEN SILVA ROSIM
PREFEITA MUNICIPAL

EXTRATOS
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 10.159/21 - PROCESSO Nº 167.616/21 – Ap. nº 103.948/20 
(capa) - CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU - CONTRATADA: ANA CAROLINA P. 
TAMBASCHIA SAGRILO - OBJETO: As partes resolvem alterar o item 1.3 da Cláusula Primeira do 
contrato, para acrescer no máximo mais 03 (três) meses ao prazo de vigência, do contrato ou até o término 
do certame licitatório, aquilo que ocorrer primeiro, passando a ter a seguinte redação: “1.3. A vigência do 
contrato será de até 15 (quinze) meses, a contar de sua assinatura.” – ASSINATURA: 11/02/22, conforme 
art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93.

9º ADITIVO AO CONTRATO Nº 9.260/19 - PROCESSO Nº 80.228/18 – CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU - CONTRATADA: RG LOCAÇÕES E VEÍCULOS EIRELI – OBJETO: As 
partes resolvem alterar o item 1.2 da Cláusula Segunda para acrescer mais 06 (seis) meses ao prazo de 
vigência do contrato, passando a ter a seguinte redação: “1.2. O contrato terá vigência pelo prazo de 42 
(quarenta e dois) meses, a contar da assinatura, podendo ser prorrogado caso haja interesse das partes, nos 
termos do art. 57 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1.993.” 2. Por via de consequência, acrescem 
ao valor do contrato a importância de R$ 75.900,00 (setenta e cinco mil e novecentos reais), passando o 
valor total de R$ 391.382,32 (trezentos e noventa e um mil, trezentos e oitenta e dois reais e trinta e dois 
centavos) para R$ 467.282,32 (quatrocentos e sessenta e sete mil, duzentos e oitenta e dois reais e trinta 
e dois centavos), razão pela qual o item 4.1. do contrato original passa a ter a seguinte redação: “4.1. 
O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pela prestação do objeto descrito na Cláusula Primeira a 
importância anual de R$ 467.282,32 (quatrocentos e sessenta e sete mil, duzentos e oitenta e dois reais 
e trinta e dois centavos), sendo o valor mensal por veículo de R$ 1.265,00 (um mil, duzentos e sessenta 
e cinco reais) que será suportada pela Dotação Orçamentária do Município de Bauru, das Secretaria 
Municipais da Administração, Cultura, Bem - Estar Social, Economia e Finanças e Gabinete da Prefeita.”– 
ASSINATURA: 03/02/22, conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93.

COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

AUTO DE INTERDIÇÃO

NÚMERO 037/2022
INTERDIÇÃO PARCIAL
OCORRÊNCIA Residência com risco de desabamento

BENS AFETADOS Residência
PROPRIETÁRIO / RESPONSÁVEL Maria Aparecida Silva

ENDEREÇO VISTORIADO Rua Judith Costa França
QUARTEIRÃO 2

NÚMERO 80
COMPLEMENTO ***

BAIRRO Vila São Manoel
Histórico:
 A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil – COMPDEC, por meio de vistoria 
realizada em 16/02/2022 e 21/02/2022 na residência localizada na Rua Judith Costa França número 2-80, 
Vila São Manoel, constatou que a residência apresenta risco de desabamento.
 Em razão dos problemas constatados, esta Coordenadoria resolve INTERDITAR 
TOTALMENTE a residência.
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Ressaltamos que a interdição deverá ser respeitada e mantida, e dá-se como medida de 
preservação de vidas. Informamos que enquanto não forem tomadas as medidas de segurança necessárias, 
a residência deverá permanecer desocupada.

Informamos ainda que depois de tomadas as medidas necessárias, esta Coordenadoria deverá ser 
comunicada das providências adotadas.

Segue em anexo o Relatório de Constatação 135/2022.

Bauru, 21 de fevereiro de 2022.

AUTO DE INTERDIÇÃO

NÚMERO 038/2022
INTERDIÇÃO PARCIAL
OCORRÊNCIA Edícula com risco de desabamento

BENS AFETADOS Residência
PROPRIETÁRIO / RESPONSÁVEL Ermelinda Aparecida Moraes

ENDEREÇO VISTORIADO Rua Jeso Contijo de Moraes
QUARTEIRÃO 8

NÚMERO 04
COMPLEMENTO ***

BAIRRO Parque Jaraguá
Histórico:
 A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil – COMPDEC, por meio de vistoria 
realizada em 20/02/2022 na residência localizada na Rua Jeso Contijo de Moraes número 8-04, Parque 
Jaraguá, constatou que a edícula nos fundos do imóvel apresenta risco de desabamento em consequência da 
queda do muro da residência que faz divisa com os fundos, voltada para a Rua Francisco Deográcia Reche 
número 3-59.
 Em razão dos problemas constatados, esta Coordenadoria resolve INTERDITAR 
PARCIALMENTE a residência, a parte ocupada pela edícula.

Ressaltamos que a interdição deverá ser respeitada e mantida, e dá-se como medida de 
preservação de vidas. Informamos que enquanto não forem tomadas as medidas de segurança necessárias, 
a área interditada deverá permanecer desocupada.

Informamos ainda que depois de tomadas as medidas necessárias, esta Coordenadoria deverá ser 
comunicada das providências adotadas.

Segue em anexo o Relatório de Constatação 144/2022.

Bauru, 21 de fevereiro de 2022.

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

Corregedoria Geral Administrativa
Leandro Douglas Lopes

Corregedor Geral

SÚMULA DA DECISÃO DA PREFEITA MUNICIPAL NA SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA PMB 
132.510/21 que tem como interessada a Secretaria Municipal das Administrações Regionais. Determino a 
instauração do competente processo administrativo disciplinar. À Corregedoria Geral Administrativa para 
oficiar.

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
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
Secretaria Municipal de Administração: administracao@bauru.sp.gov.br

Comissão de Desenvolvimento Funcional (CDF – ADM): cdf_adm@bauru.sp.gov.br
Pesquisa de Atendimento: http://www.bauru.sp.gov.br/pesquisa_atendimento.aspx

Ouvidoria: http://www.bauru.sp.gov.br/ouvidoria.aspx
FAQ – Perguntas Mais Frequentes: http://www.bauru.sp.gov.br/administracao/

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL

CESSA OS EFEITOS: A partir de 01/02/2022, portaria nº 270/2022, cessa os efeitos da portaria nº 
944/2021, que concedeu licença sem vencimentos à servidor(a) RAPHAEL MARTINS RAMOS, 
matrícula nº 33297, RG nº 43xxxxx38, Auxilixar  em Manutenção, Conservação e Transporte - Ajudante 
Geral, lotado(a) na SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS, conforme processo 
nº 18.158/2022.

RESCISÃO CONTRATUAL: A partir de 08/02/2022, rescinde a pedido, o contrato temporário do(a) 
senhor(a) CLEUSA ASSIS PINTO, RG nº 16xxxxx11, matrícula nº 90479, da função de  Enfermeiro 
Temporário, da SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, conforme Processo nº 19.364/2022.

EXONERAÇÃO: A partir de 22/02/2022, portaria nº 271/2022,  ELIANA RIBEIRO, RG. 28xxxxx30, 
matricula nº 32867, do cargo em comissão de Secretária de Secretaria, da SECRETARIA MUNICIPAL 
DA SAÚDE, conforme processo nº 3786/2022.

RETIFICAÇÃO: No D.O.M nº 3500 de 11/01/2022: Onde se lê, A partir de 01/01/2022, portaria nº 
078/2022, exonera, CAROLINE FERREIRA DA SILVA, RG. 45xxxxx06, matricula nº 35438, do 
cargo em comissão de DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE AÇÃO CULTURAL, da SECRETARIA 
MUNICIPAL DA CULTURA, conforme processo nº 195.763/2021.....Leia-se, A partir de 01/01/2022, 
portaria nº 078/2022, exonera a pedido, CAROLINE FERREIRA DA SILVA.

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

PORTARIA DE NOMEAÇÃO

A partir de 22/02/2022, portaria n.º 272/2022, nomeia SOFIA DE MATTOS ALVES, RG n.º 53.XXX.
XXX-9 e CPF n.º 420.XXX.XXX-01, matrícula n.º 34788, para exercer o cargo em Comissão de 
SECRETÁRIA DE SECRETARIA, da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, conforme 
protocolo/e-processo n.º 17869/2022. De acordo com o disposto no artigo 14, § 4º da Lei n.º 7.245/2019, 
será nomeado(a), uma vez que realizará atividades correlatas com as funções essenciais do cargo de Agente 
em Gestão Administrativa e Serviços - Agente de Administração: executar atividades administrativas e 
de atendimento ao público, conforme apreciação no e-processo n.º 17869/2022.

TORNA SEM EFEITO

PORTARIA N.º 273/2022: A Diretora de Departamento de Recursos Humanos no uso de suas atribuições 
legais, que confere com a Lei Municipal n.º 7.109 de 12 de setembro de 2018, resolve: Tornar Sem Efeito 
no Diário Oficial n.º 3518, a PORTARIA N.º 96/2022 que nomeou o(a) Sr.(a) FRANCIELE ALVES DA 
SILVA, portador(a) do RG n.º 45XXXXX36 e CPF n.º 453.XXX.XXX-25, classificação 25º lugar, no cargo 
efetivo de TÉCNICO EM SAÚDE - TÉCNICO EM RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA, Edital n.º 
06/2017, EM RAZÃO DE DESISTÊNCIA TÁCITA.
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CONVOCAÇÃO/NOMEAÇÃO: Os(as) candidatos(as) relacionados(as) abaixo deverão entrar em 
contato com o Departamento de Recursos Humanos no dia e horário indicado para que sejam orientados(as) 
com relação à providência da documentação do Anexo I e outros documentos que vierem a ser necessários 
para investidura no cargo.
A Diretora de Departamento de Recursos Humanos, em conformidade com o disposto na Lei Municipal 
n.º 7.109 de 12 de setembro de 2018 e, considerando cumpridas todas as medidas que a legislação impõe, 
expede.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO N.º 274/2022: Fica nomeado(a) para prover o cargo efetivo de TÉCNICO 
EM SAÚDE - TÉCNICO EM RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA , no quadro de servidores desta 
Prefeitura, Diário Oficial n.º 3518 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 
dias, a contar desta publicação, o(a) Sr.(a) NAGILLA BEATRIZ FREITAS DA SILVEIRA, portador(a) 
do RG n.º 48XXXXX43 e CPF n.º 419.XXX.XXX-41, em virtude do(a) mesmo(a) haver se classificado 
em 26º lugar, no concurso público para TÉCNICO EM SAÚDE - TÉCNICO EM RADIOLOGIA E 
IMAGENOLOGIA, Edital n.º 06/2017 para exercer as funções do cargo.
O atendimento será inicialmente pelo telefone (14) 3235-1207/3235-1081 ou por e-mail rh@bauru.sp.gov.
br .  Ligar em 22/02/2022 às 08h30min ou mandar e-mail.
Observação: Nomeação motivada em razão da desistência tácita do(a) 25º classificado(a), que foi 
nomeado(a) em virtude do(a) exoneração de Adairlan Oliveira Sousa Carlos, cargo efetivo de Técnico 
em Saúde - Técnico em Radiologia e Imagenologia, matrícula 34.893, publicado(a) no Diário Oficial do 
Município em 16 de outubro de 2021.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO N.º 275/2022: Fica nomeado(a) para prover o cargo efetivo de 
ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO - PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO 
BÁSICA - INFANTIL, no quadro de servidores desta Prefeitura, Diário Oficial n.º 3518 após o 
cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr.(a) 
AMABILE CARDOSO AMARAL, portador(a) do RG n.º 41XXXXX20 e CPF n.º 363.XXX.XXX-08, em 
virtude do(a) mesmo(a) haver se classificado em 32º lugar, no concurso público para ESPECIALISTA EM 
EDUCAÇÃO ADJUNTO - PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL, 
Edital n.º 02/2020 para exercer as funções do cargo.
O atendimento será inicialmente pelo telefone (14) 3235-1207/3235-1081 ou por e-mail rh@bauru.sp.gov.
br .  Ligar em 22/02/2022 às 09h00min ou mandar e-mail.
Observação: Nomeação motivada pelo(a) acesso de Jaqueline Guimaraes, cargo efetivo de Especialista em 
Educação Adjunto - Professor Substituto de Educação Básica - Infantil, matrícula 33.815, publicado(a) no 
Diário Oficial do Município em 28 de dezembro de 2021.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO N.º 276/2022: Fica nomeado(a) para prover o cargo efetivo de 
ASSISTENTE EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - ATENDENTE, no quadro de 
servidores desta Prefeitura, Diário Oficial n.º 3518 após o cumprimento das exigências legais, num 
prazo não superior a 30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr.(a) MAGDA MIGUEL DOS SANTOS, 
portador(a) do RG n.º 18XXXXX74 e CPF n.º 111.XXX.XXX-74, em virtude do(a) mesmo(a) haver se 
classificado em 27º lugar, no concurso público para ASSISTENTE EM GESTÃO ADMINISTRATIVA 
E SERVIÇOS - ATENDENTE, Edital n.º 25/2019 para exercer as funções do cargo.
O atendimento será inicialmente pelo telefone (14) 3235-1207/3235-1081 ou por e-mail rh@bauru.sp.gov.
br .  Ligar em 22/02/2022 às 09h30min ou mandar e-mail.

ANEXO I (ORIGINAIS)
1. RG e CPF (com nome atualizado e menos de 10 anos de emissão);
2. Certidão de casamento (atualizada e legível);
3. Certidão da Justiça Eleitoral que comprove que está QUITE, ao qual pode ser retirada no link http://
www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral;
4. CTPS (Carteira de Trabalho - com nome atualizado);
5. Comprovante de Situação Cadastral do CPF (com nome atualizado), ao qual pode ser retirado no 
link https://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/SSL/ATCTA/CPF/ConsultaPublica.asp;
6. Comprovante de endereço atual;
7. Extrato do PIS/PASEP, com nome atualizado, verificar junto a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 
ou BANCO DO BRASIL, se existe o cadastro em mais de 01 (um) número de PIS ou PASEP, caso exista 
dois números deverá solicitar a regularização para um único número. É importante que todos os dados 
cadastrais do candidato estejam atualizados junto ao órgão responsável do PIS (CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL) ou PASEP (BANCO DO BRASIL), antes da emissão e apresentação do documento junto ao 
Recursos Humanos desta Prefeitura, para evitar problemas futuros;
8. Comprovação de regularidade com o serviço militar (reservista e/ou equivalente);
9. Atestado de Antecedentes Criminais do(s) Estado(s) em que tenha residido, com o nome atualizado;
10. Certidão de Distribuição de Ações Criminais do(s) Estado(s) em que tenha residido, com o nome 
atualizado;
11. Certidões de Execuções Criminais do(s) Estado(s) em que tenha residido (do estado de São Paulo 
são duas, a SAJ PG5 e a SIVEC), com o nome atualizado;
12. Certidão de Antecedentes Criminais da Polícia Federal, com o nome atualizado;
13. Certidão de Distribuição da Justiça Federal do(s) Estado(s) em que tenha residido, com o nome 
atualizado;
14. Certidão de nascimento de filhos até 21 anos e/ou se deficiente de qualquer idade;
15. CPF de filhos até 21 anos, se deficiente, de qualquer idade e, se estudante, até 24 anos;
16. Carteira de Vacinação dos filhos menores de 14 anos;
17. PRÉ-REQUISITO EXIGIDO NO EDITAL DO CONCURSO. (Diplomas e/ou certificados);
18. Declaração ou certidão negativa de débitos para os cargos que possuem registros em seus respectivos 
conselhos;
19. Declaração de horário e local de trabalho para os cargos que por Lei cabem acumulação (para 
fins de análise do acúmulo e/ou compatibilidade de horários).

CONCURSO PÚBLICO

GABARITO DO CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE ASSISTENTE DE SERVIÇOS NA 
ESCOLA - SERVENTE DE ESCOLA - EDITAL N.º 11/2020 (Prova Realizada em 20/02/2022).

1- C, 2- D, 3- A, 4- A, 5- C, 6- D, 7- C, 8- A, 9- B, 10- A, 11- A, 12- B, 13- D, 14- C, 15- A, 16- C, 17- D, 
18- A, 19- D, 20- B, 21- D, 22- C, 23- A, 24- B, 25- A, 26- A, 27- C, 28- D, 29- B, 30- D, 31- A, 32- D, 
33- A, 34- C, 35- B, 36- A, 37- C, 38- D, 39- A, 40- C.

Bauru, 22 de fevereiro de 2022.
A Comissão

COMUNICADO

A COMISSÃO EXAMINADORA do Concurso Público para o cargo de AGENTE EDUCACIONAL – 
SECRETÁRIO DE ESCOLA – Edital n.º 05/2020, nomeada pela Portaria n.º 72/2020, COMUNICA 
que o Edital de convocação para Prova Objetiva será publicado no dia 26/02/2022.

Bauru, 22 de fevereiro de 2022.
Comissão Examinadora

RESPOSTA SERVIÇO VOLUNTÁRIO COMO CRITÉRIO DE DESEMPATE

A Comissão Examinadora do Concurso Público realizado para provimento do cargo efetivo de AGENTE 
EDUCACIONAL – SECRETÁRIO DE ESCOLA (Edital n.º 05/2020), nomeada pela Portaria n.º 
72/2020, informa a decisão proferida no documento enviado referente à realização de serviço voluntário, 
para fins de critério de desempate, conforme Lei Municipal n.º 7.083/18:

INSCRICAO SERVICO_VOLUNTARIO
0033801485 Indeferido
0033801083 Indeferido
0033803281 Indeferido
0033805409 Indeferido
0033800462 Indeferido
0033803047 Indeferido
0033805081 Indeferido
0033800907 Indeferido
0033804579 Indeferido
0033802159 Indeferido
0033801444 Indeferido
0033801630 Indeferido
0033800153 Indeferido
0033802819 Indeferido
0033805360 Indeferido
0033803830 Indeferido
0033804416 Indeferido
0033802818 Indeferido
0033801466 Indeferido
0033804592 Indeferido
0033805669 Indeferido
0033800041 Indeferido
0033803219 Indeferido
0033803349 Indeferido
0033802853 Indeferido
0033803432 Indeferido
0033804195 Indeferido
0033801322 Indeferido
0033802179 Indeferido
0033804455 Indeferido
0033802152 Indeferido
0033800427 Indeferido
0033805121 Indeferido
0033801394 Indeferido
0033801738 Indeferido
0033803131 Indeferido
0033802795 Indeferido
0033805789 Indeferido
0033804006 Indeferido
0033801893 Indeferido
0033805153 Indeferido
0033803049 Indeferido
0033804724 Indeferido
0033801214 Indeferido
0033805144 Indeferido
0033801512 Indeferido
0033804451 Indeferido
0033804802 Indeferido
0033801788 Indeferido
0033801262 Indeferido
0033803457 Indeferido
0033801631 Indeferido
0033804028 Indeferido
0033801115 Indeferido
0033804434 Indeferido
0033800467 Indeferido
0033800993 Indeferido
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0033800383 Indeferido
0033804808 Indeferido
0033802517 Indeferido
0033804563 Indeferido
0033804684 Indeferido
0033801046 Indeferido
0033804213 Indeferido
0033801880 Indeferido
0033802453 Indeferido
0033802158 Indeferido
0033801059 Indeferido
0033802723 Indeferido
0033805754 Indeferido
0033805191 Indeferido
0033802352 Indeferido
0033803338 Indeferido
0033804892 Indeferido
0033801926 Indeferido
0033802757 Indeferido
0033803686 Indeferido
0033802393 Indeferido
0033803275 Indeferido
0033801510 Indeferido
0033805013 Indeferido
0033803295 Indeferido
0033805293 Indeferido
0033804315 Indeferido
0033800361 Indeferido
0033804516 Indeferido
0033800223 Indeferido
0033800065 Indeferido
0033803273 Indeferido
0033803167 Indeferido
0033802581 Indeferido
0033802490 Indeferido
0033800470 Indeferido
0033805467 Indeferido
0033802177 Indeferido
0033801212 Indeferido
0033805041 Indeferido
0033805631 Indeferido
0033805730 Indeferido
0033801378 Indeferido
0033803254 Indeferido
0033804923 Indeferido
0033801428 Indeferido
0033802797 Indeferido
0033803768 Indeferido
0033802667 Indeferido
0033801237 Indeferido
0033800568 Indeferido
0033800507 Indeferido
0033801047 Indeferido
0033805038 Indeferido
0033800179 Indeferido
0033802306 Indeferido
0033802843 Indeferido
0033800180 Indeferido
0033803458 Indeferido
0033802585 Indeferido
0033801297 Indeferido
0033802325 Indeferido
0033803742 Indeferido
0033805087 Indeferido
0033800188 Indeferido
0033802706 Indeferido
0033801733 Indeferido
0033802838 Indeferido
0033800631 Indeferido
0033801293 Indeferido
0033805068 Indeferido

0033805569 Indeferido
0033804308 Indeferido
0033803756 Indeferido
0033801498 Indeferido
0033804311 Indeferido
0033800901 Indeferido
0033802404 Indeferido
0033805694 Indeferido
0033800011 Indeferido
0033800582 Indeferido
0033802684 Indeferido
0033800714 Indeferido
0033803780 Indeferido
0033801007 Indeferido
0033805559 Indeferido
0033805324 Indeferido
0033804763 Indeferido

O candidato acima relacionado poderá obter mais informações pelos telefones 3235-1076/3235-1081/3235-
1207 ou pelo e-mail: rh@bauru.sp.gov.br

Bauru/SP, 22 de fevereiro de 2022.
Comissão Examinadora

RESPOSTA RECURSO ADMINISTRATIVO

A Comissão Examinadora do Concurso Público realizado para provimento do cargo efetivo de 
ESPECIALISTA EM GESTÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO – PROGRAMADOR 
DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (Edital n.º 09/2021) informa a decisão proferida nos Recursos 
Administrativos interpostos referentes ao GABARITO publicado no dia 08/02/2022:

Protocolo n.º 22976/2022 – DEFERIDO

A decisão proferida nos Recursos Administrativos interpostos está disponível no sistema de documentos 
eletrônicos pelo link https://www2.bauru.sp.gov.br/documentos/buscar.aspx.

Bauru/SP, 22 de fevereiro de 2022.
Comissão Examinadora 
Portaria n. º 1431/2021

REPUBLICAÇÃO DO GABARITO DO CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE 
ESPECIALISTA EM GESTÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO – PROGRAMADOR DE 
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - EDITAL N.º 09/2021 (Prova Realizada em 06/02/2022) APÓS 
ANÁLISE DE RECURSO ADMINISTRATIVO INTERPOSTO NOS TERMOS DO CAPÍTULO 
XI DO EDITAL.

1- ANULADA, 2- A, 3- ANULADA, 4- D, 5- B, 6- A, 7- C, 8- B, 9- C, 10- B, 11- D, 12- D, 13- C, 14- C, 
15- A, 16- D, 17- A, 18- ANULADA, 19- B, 20- C, 21- D, 22- A, 23- B, 24- B, 25- A, 26- C, 27- D, 28- A, 
29- B, 30- D, 31- B, 32- D, 33- A, 34- B, 35- A, 36- C, 37- D, 38- C, 39- C, 40- B, 41- A, 42- C, 43- A, 
44- B, 45- B, 46- D, 47- D, 48- A, 49- C, 50- C.

Bauru, 22 de fevereiro de 2022.
A Comissão

EDITAL N.º 09/2022
ABERTURA DE INSCRIÇÕES

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, através da Secretaria Municipal da Administração, por 
determinação da Sra. Prefeita, faz saber que, com base no inciso II do artigo 37 da Constituição Federal, 
na Lei Orgânica do Município de Bauru e nas Leis Municipais vigentes, realizará Concurso Público na 
modalidade “Provas”, regido de acordo com as Instruções Especiais, parte integrante deste Edital, para 
o provimento do Cargo Público Efetivo de AUXILIAR EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E 
TRANSPORTE - AJUDANTE GERAL descrito no Capítulo II deste Instrumento. O referido Cargo 
Público reger-se-á pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Bauru (Lei Municipal n.º 
1.574/71 e alterações posteriores), pelo Regime Jurídico Único do Servidor Público Municipal de Bauru 
(Lei Municipal n.º 3.373/91 e alterações posteriores), pelo Regime Disciplinar do Servidor Público 
Municipal de Bauru (Lei Municipal n.º 3.781/94 e alterações posteriores), pelo Plano de Cargos, Carreiras 
e Salários dos Servidores da Secretaria Municipal da Administração (Lei Municipal n.º 5.975/10 e 
alterações posteriores) e demais disposições legais aplicáveis aos Servidores Públicos Municipais.

INSTRUÇÕES ESPECIAIS

CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
1. O Concurso Público realizar-se-á sob a responsabilidade da Comissão Examinadora, composta por: 
Erivelto Brito Barbosa, Paulo Renato Fidelis Costa, Roberta Fabron Ramos Mandeli, Maria Aline Lemos 
Silva Thobias, Antonio Carlos Batista Martinez, sob a coordenação de Mariana Félix Bueno Belone, 
Mônica Cristina Pereira Santana e Priscila Sayuri de Freitas Fujisawa, sendo todos os membros nomeados 
pela Portaria n.º 234/2022, obedecidas as normas deste Edital.
2. O Concurso destina-se ao preenchimento de vagas ora existentes e que vierem a surgir e é relativo 
ao cargo efetivo descrito no Capítulo II, obedecida à ordem classificatória, durante o prazo de validade 
previsto neste Edital.
3. Os candidatos aprovados que, não tendo sido contemplados pelo número de vagas previstas pelo 
Capítulo II, integrarão o Cadastro de Reserva, com expectativa de direito à nomeação dentro do prazo de 
validade do Concurso Público regulado pelo presente Edital e eventual prorrogação, em relação aos cargos 
remanescentes, aos que vagarem e aos que forem criados.
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4. Os candidatos que tomarem posse estarão subordinados ao Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Bauru (Lei Municipal n.º 1.574/71 e alterações posteriores), ao Regime Jurídico Único do 
Servidor Público Municipal (Lei Municipal n.º 3.373/91 e alterações posteriores), ao Regime Disciplinar 
do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal n.º 3.781/94 e alterações posteriores), Plano de 
Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores da Secretaria Municipal da Administração (Lei Municipal 
n.º 5.975/10 e alterações posteriores) e demais disposições legais aplicáveis aos Servidores Públicos 
Municipais.
5. Os candidatos ao cargo do presente Concurso Público ficarão sujeitos à Jornada Básica de Trabalho 
prevista no Capítulo II deste Edital.
6. O cargo, a(s) vaga(s), a escolaridade/pré-requisito e os vencimentos estão estabelecidos no Capítulo II 
deste Edital.
7. A data, o local e horário de realização da Prova Objetiva serão divulgados no Edital de Convocação 
publicado no Diário Oficial de Bauru em 19 (dezenove) de abril de 2022.
8. A Descrição do Cargo consta no Anexo I deste Edital.
9. O Conteúdo Programático consta no Anexo II deste Edital.
10. A contratação será pelo Regime Estatutário.
11. Todas as etapas do referido certame que necessitam de atendimento presencial devem seguir os 
protocolos de higiene e segurança preconizados pelos decretos publicados ou que vierem a ser publicados 
(no momento do atendimento) pela Prefeitura Municipal de Bauru em razão da pandemia de COVID–19.
12. Em razão da emergência de saúde pública decorrente da pandemia da COVID-19 e demais infecções 
virais, as datas previstas neste edital são passíveis de alteração a depender da evolução dos casos existentes 
e das restrições sanitárias vigentes, não cabendo qualquer ônus à Prefeitura Municipal de Bauru.

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

Cargo Vaga Escolaridade/
Pré-Requisito Vencimentos¹ Benefícios²

Jornada 
Básica de 
Trabalho

Valor 
Inscrição

Auxiliar em 
Manutenção, 

Conservação e 
Transporte – 
AJUDANTE 

GERAL

01

Conclusão da 
7ª série ou 8º 
ano do Ensino 
Fundamental 

R$ 1.079,67 R$ 625,00 40 horas / 
semanais R$ 25,00

Notas:
Vencimento¹: Referência Salarial C1 / Grade dos Auxiliares da Lei n° 5.975/10 e alterações posteriores.
Benefícios²: Vale Compra (R$ 625,00) – Lei Municipal n.º 5.323/05 e alterações posteriores e Lei Municipal 
n.º 7.525/22.

CAPÍTULO III – DAS INSCRIÇÕES:
1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.
1.1. Objetivando evitar ônus desnecessário, o candidato deverá orientar-se no sentido de recolher o valor 
da inscrição somente após tomar conhecimento de todos os procedimentos, requisitos e condições exigidos 
para o concurso.
2. As inscrições para o Concurso Público regulado neste Edital serão realizadas EXCLUSIVAMENTE 
pela internet, no site www.bauru.sp.gov.br na ÁREA DE CONCURSOS das 0h (zero hora) do dia 21 
(vinte e um) de março de 2022 até às 16h do dia 30 (trinta) de março de 2022, (horário de Brasília/DF), 
devendo o candidato adotar os seguintes procedimentos:
2.1. Escolha do Cargo: Escolher o Cargo desejado em “Inscrições Abertas” e selecionar “Fazer 
Inscrição”.
2.2. Cadastro: O candidato deverá efetuar seu acesso ao sistema (caso já possua usuário e senha 
cadastrados) ou cadastrar-se em “Cadastro do Candidato”, informando corretamente todos os dados 
solicitados, atentando-se para os dados OBRIGATÓRIOS.
2.3. Seleção do Cargo Desejado: Após preencher o cadastro, o candidato deverá optar pelo cargo para 
o qual pretende concorrer, sendo, no caso regulado pelo presente Edital: Auxiliar em Manutenção, 
Conservação e Transporte – AJUDANTE GERAL, e selecionar “Fazer Inscrição”.
2.4. Confirmação de Inscrição: Ler atentamente o “Formulário de Inscrição”, selecionar a opção de 
confirmação dos dados e após “Confirmar Inscrição”.
2.5. Recolhimento da Taxa de Inscrição - Impressão do Boleto Bancário e do Pré-Comprovante de 
Inscrição: Após preencher o cadastro e escolher qual o cargo que pretende concorrer, o candidato deverá 
providenciar a impressão do Boleto Bancário no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), importância esta 
referente à Taxa de Inscrição, não restituível sob qualquer hipótese, bem como do Pré-Comprovante de 
Inscrição.
a) O Boleto Bancário impresso nos termos indicados no Item 2.5 poderá ser pago em qualquer 
agência bancária, até a data de seu vencimento. Não serão aceitos pagamentos em cheque, através de 
transferência, DOC, ordem de pagamento, condicionais e/ou extemporâneas ou por qualquer outra 
via que não a especificada neste Edital. Sendo verificado, a qualquer tempo, o recebimento de inscrição 
que não atenda a todos os requisitos fixados no presente Item, a mesma será cancelada.
b) Não será aceito, como comprovante de pagamento de taxa de inscrição, comprovante de agendamento 
bancário ou extrato bancário.
c) O candidato que efetuar o pagamento do Boleto Bancário referente a outro concurso que não o 
do cargo previsto neste edital não poderá utilizá-lo para efetivar a inscrição neste concurso, sendo 
obrigado a novo pagamento.
2.6. Todos os candidatos inscritos poderão reimprimir seu boleto bancário, caso necessário, no máximo até 
as 16h do dia 30 (trinta) de março de 2022, quando este recurso será retirado do site, para pagamento 
neste mesmo dia, impreterivelmente.
2.7. Efetivação da Inscrição: O candidato deverá acompanhar (mediante login e senha de acesso) 
durante os 05 (cinco) dias úteis subsequentes ao pagamento do Boleto Bancário tratado no Item 2.5, 
na área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site www.bauru.sp.gov.br a efetivação de sua 
inscrição. A inscrição do candidato somente será válida após a sua Efetivação, nos termos indicados 
neste item. Caso não seja observada tal determinação, o candidato ficará impossibilitado de realizar 
a prova, não tendo direito a restituição dos valores recolhidos a título de Taxa de Inscrição.
a) O candidato deve imprimir o COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO (com status PAGO ou ISENTO) 
na área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site www.bauru.sp.gov.br após a efetivação e, 
para sua segurança, levar no dia da Prova.
b) Caso o candidato tenha efetuado o pagamento do Boleto Bancário nos termos indicados neste Capítulo 

e não tenha a confirmação de seu pagamento no site supracitado, este deverá entrar em contato com o 
Departamento de Recursos Humanos, pelos telefones (14) 3235-1081, (14) 3235-1076 ou (14) 3235-1207, 
das 08h às 12h e das 13h às 18h.
Observações: a) Por se tratar de um sistema informatizado de concursos, o candidato deverá seguir todas 
as orientações deste, previstas neste Capítulo, bem como arquivar seu usuário e senha para possibilitar 
posteriores consultas e/ou outras inscrições em outros concursos desta Prefeitura.
b) A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por qualquer procedimento, efetuado pela internet, 
não recebido por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento 
das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência 
de dados.
3. O candidato deverá estar atento ao boleto que irá utilizar para pagamento de sua inscrição, pois caso 
efetue o pagamento de boleto referente à inscrição cancelada, o pagamento será inválido, impossibilitando 
sua participação no certame.
4. A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por inscrições não recebidas por quaisquer 
motivos de ordem técnica ou por procedimento indevido dos usuários ou de instituições bancárias. Assim, 
é recomendável que o candidato realize a sua inscrição e efetue o respectivo pagamento com a devida 
antecedência.
5. As alterações de nome, RG e data de nascimento, referentes a este concurso, deverão ser realizadas na 
área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site: www.bauru.sp.gov.br  até o último dia 
de inscrição. É de inteira responsabilidade do candidato o correto e completo preenchimento dos dados 
pessoais solicitados no ato da inscrição, dispondo do direito da Comissão Examinadora excluir do certame 
o candidato que não o fizer.
6. As informações prestadas no cadastro/inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, dispondo 
a Comissão Examinadora do direito de excluir do certame aquele que NÃO preencher o cadastro/inscrição 
de forma completa e correta.

CAPÍTULO IV – DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO:
1. De acordo com a Lei Municipal n.º 6.871/16 e Lei Municipal n.º 6.939/17, ficarão isentos do recolhimento 
da Taxa de Inscrição, os candidatos que comprovarem no mínimo 02 (duas) DOAÇÕES DE SANGUE, 
realizadas nos últimos 12 (doze) meses até o último dia do período de isenção da inscrição, em órgão 
oficial ou em entidade coletora de sangue credenciada pela União, pelo Estado ou pelo Município.
2. A isenção, tratada no Item 1 deste Capítulo deverá ser expressamente requerida no ato da inscrição 
efetuada nos termos indicados no Capítulo III, ficando o candidato inteiramente responsável pelas 
informações prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo teor das afirmativas.
3. Não será concedida a Isenção da Taxa de Inscrição tratada no Item 1 deste Capítulo aos que deixarem 
de requerê-la expressamente, omitirem informações e/ou torná-las inverídicas.
4. Para efetivar a Isenção da Taxa de Inscrição nos termos do presente Capítulo, os candidatos deverão 
enviar os documentos comprobatórios pelo sistema de documentos eletrônicos, disponível no endereço 
https://www2.bauru.sp.gov.br/documentos/cadastrar.aspx?a=154, nos dias 21 (vinte e um) e 22 (vinte e 
dois) de março de 2022.
4.1. Serão aceitos documentos comprovando no mínimo 02 (duas) doações de sangue, realizadas nos 
últimos 12 (doze) meses até o último dia do período de isenção da inscrição, expedido por órgão 
oficial ou por entidade coletora de sangue credenciada pela União, pelo Estado ou pelo Município, e 
o pré-comprovante de inscrição que encontra-se disponível na área de CONCURSOS/PORTAL DO 
CANDIDATO do site www.bauru.sp.gov.br.
4.2. Tais documentos SOMENTE serão aceitos na extensão PDF colorido e que não ultrapasse 4 MB 
(quatro megabytes).
4.3. Para melhor utilização do sistema de documentos eletrônicos, recomenda-se o uso do navegador 
Chrome ou Firefox.
5. Será aceito o seguinte documento para fins de concessão da Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição: 
Declaração firmada em papel timbrado do órgão oficial ou da entidade coletora de sangue credenciada 
pela União, pelo Estado ou pelo Município, contendo o nome completo e o número de identidade do 
doador, a data das 02 (duas) últimas doações, com assinatura, e carimbo do responsável do setor / 
área / departamento.
6. Para sua segurança, o candidato deverá acompanhar diariamente o andamento de seu protocolo no 
sistema de documentos, disponível no link https://www2.bauru.sp.gov.br/documentos/buscar.aspx no 
período estabelecido no item 4 deste capítulo.
7. Será indeferido o Requerimento de Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição que estiver preenchido 
incorretamente, que for encaminhado por outro meio que não o estabelecido no Item 4 deste Capítulo e 
que não observar os requisitos elencados no Item 5, também deste Capítulo.
7.1. Não serão considerados documentos ilegíveis e/ou com rasuras, incompletos ou provenientes de 
arquivo corrompido.
8. As decisões sobre deferimento de Isenção de Taxa de Inscrição serão publicadas no Diário Oficial de 
Bauru em 24 (vinte e quatro) de março de 2022.
9. Contra a decisão que indeferir a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição caberá recurso, devidamente 
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1° 
(primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br
10. O candidato beneficiado com a Isenção da Taxa de Inscrição terá sua inscrição efetivada nos termos do 
Capítulo III, Item 2.7.
11. Os candidatos que tiverem a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição indeferida e desejarem efetivar 
sua inscrição, poderão fazê-lo mediante pagamento do Boleto Bancário, nos termos indicados no Capítulo 
III.
11.1. O Boleto Bancário para os optantes “Doadores” será gerado com o valor integral da Inscrição, 
permitindo aos candidatos efetuarem o pagamento em caso de indeferimento da Isenção do pagamento 
da taxa de Inscrição pelos motivos expostos nos itens anteriores, observados o período de inscrição e os 
horários bancários de sua região.

CAPÍTULO V – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA(S) PROVA(S):
1. Condições Especiais para Prestação da Prova: Os candidatos com necessidades especiais temporárias 
ou permanentes, poderão requerê-las, de forma justificada, no ato da inscrição, apresentando pedido 
detalhado das condições especiais de que necessita, como por exemplo: prova ampliada, auxílio para 
leitura da prova, sala de fácil acesso, utilização de aparelho (auditivo, medição de glicemia, etc...) ou outras 
condições as quais deverão estar claramente descritas no pedido.
1.1. A solicitação da Condição Especial para prestar a prova deverá vir acompanhada de Laudo Médico, 
expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses antes do término do período designado para as 
inscrições, no qual conste a Classificação Internacional de Doença – CID da doença que acomete o 
candidato, bem como a justificativa de necessidade da condição pleiteada pelo candidato, carimbo, 
assinatura e CRM do Médico.
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1.1.1. A não observância, pelo candidato, de quaisquer das disposições deste Capítulo, implicará a perda 
do direito de atendimento da condição especial.
1.2. O laudo médico deverá ser enviado SOMENTE na extensão PDF colorido e que não ultrapasse 4 
MB (quatro megabytes) pelo sistema de documentos, disponível no link https://www2.bauru.sp.gov.br/
documentos/cadastrar.aspx?a=162, no período de 21 (vinte e um) a 30 (trinta) de março de 2022.
1.3. Para melhor utilização do sistema de documentos eletrônicos, recomenda-se o uso do navegador 
Chrome ou Firefox.
1.4. Para sua segurança, o candidato deverá acompanhar diariamente o andamento de seu protocolo no 
sistema de documentos, disponível no link https://www2.bauru.sp.gov.br/documentos/buscar.aspx  no 
período estabelecido no item 1.2 deste capítulo.
1.5. Não serão considerados os laudos emitidos ou  enviados fora do prazo, pelos correios, por e-mail ou 
por quaisquer outras formas não especificadas no Edital.
1.6. Não serão considerados laudos ilegíveis e/ou com rasuras, incompletos ou provenientes de arquivo 
corrompido.
1.7. O atendimento às condições especiais pleiteadas ficará sujeito à análise da razoabilidade do solicitado.
1.8. As decisões sobre o requerimento de condição especial para prestação da Prova, serão publicadas no 
Diário Oficial de Bauru em 19 (dezenove) de abril de 2022.
1.9. Contra a decisão que indeferir a solicitação de condição especial para prestação da prova caberá 
recurso, devidamente justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como 
termo inicial o 1° (primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível 
no site: www.bauru.sp.gov.br

CAPÍTULO VI – DA CANDIDATA LACTANTE:
1. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova em sala reservada, além 
de informar na inscrição, deverá enviar documentos comprobatórios SOMENTE na extensão PDF 
colorido e que não ultrapasse 4 MB (quatro megabytes) pelo sistema de documentos, disponível no link 
https://www2.bauru.sp.gov.br/documentos/cadastrar.aspx?a=163 das 0h do dia 21 (vinte e um) de março 
às 16h do dia 29 (vinte e nove) de abril de 2022.
1.1. Serão aceitos como documentos comprobatórios a Certidão de Nascimento da criança e o documento 
de identificação oficial com foto do acompanhante adulto.
1.2. Para sua segurança, a candidata deverá acompanhar diariamente o andamento de seu protocolo no 
sistema de documentos, disponível no link https://www2.bauru.sp.gov.br/documentos/buscar.aspx no 
período estabelecido no item 1 deste capítulo.
1.3. Para melhor utilização do sistema de documentos eletrônicos, recomenda-se o uso do navegador 
Chrome ou Firefox.
1.4. Não serão considerados documentos  enviados fora do prazo ou pelos correios, por e-mail ou por 
quaisquer outras formas não especificadas no Edital.
1.5. Não serão considerados documentos ilegíveis e/ou com rasuras, incompletos ou provenientes de 
arquivo corrompido.
2. Caso a candidata não tenha informado a condição de lactante na inscrição, esta deve observar o 
estabelecido no item 1.
3. O acompanhante adulto ficará em sala reservada e será o responsável pela guarda da criança. Este estará 
submetido a todas as normas constantes no Edital regulamentador do certame, inclusive no tocante ao uso 
de equipamentos eletrônicos e celulares.
3.1. O acompanhante deverá fazer uso de máscara facial e de álcool em gel (70%) devido aos protocolos 
específicos em razão da pandemia COVID-19.
4. A candidata que não levar 01 (um) acompanhante adulto não poderá permanecer com a criança no local 
de realização da prova.
5. No momento da amamentação, a candidata será acompanhada por um fiscal sem a presença do 
responsável pela criança e sem o material da prova.
6. A Prefeitura Municipal de Bauru não disponibilizará, em hipótese alguma, acompanhante para guarda 
da criança.
7. Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata.

CAPÍTULO VII – DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA:
1. As pessoas com deficiência que pretendem fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas no inciso 
VIII do artigo 37 da Constituição Federal, na Lei Federal n.º 7.853/89, no Decreto Federal n.º 3.298/99, na 
Lei Complementar Estadual n.º 683/92 e alterações posteriores, no Decreto Estadual n.º 60.449/14, na Lei 
Municipal n.º 6.871/16 e na Lei Municipal n.º 6.939/17, é assegurado o direito de inscrever-se para o cargo 
em Concurso Público, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência.
2. Em cumprimento a legislação Federal, Estadual e Municipal, ser-lhes-á reservado o percentual de 5% 
(cinco por cento) das vagas a serem preenchidas.
3. As frações decorrentes do cálculo do percentual de que trata o caput desse artigo só serão arredondadas 
para o número inteiro subsequente quando maiores ou iguais a 05 (cinco).
4. O candidato com deficiência, antes de inscrever-se no presente concurso deverá verificar se as atribuições 
do cargo são compatíveis com a sua deficiência.
5. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no artigo 
4º do Decreto Federal n.º 3.298/99 e suas alterações, na Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça, e na 
Lei Brasileira de Inclusão (LBI) n.º 13.146/15 – Estatuto da Pessoa com Deficiência.
6. As pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no artigo 40 do Decreto 
Federal n.º 3.298/99, participarão do concurso em igualdade de condições com os demais candidatos, no 
que se refere ao conteúdo da prova, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de 
aplicação da prova.
7. O candidato com deficiência poderá requerer no ato da inscrição e na forma disciplinada pelo Capítulo 
III deste Edital, condição especial, para o dia de realização da prova, indicando as suas necessidades, 
conforme previsto no artigo 40, parágrafos 1º e 2º, do Decreto Federal n.º 3.298/99 e alterações.
8. O candidato deverá declarar no ato da inscrição tal condição, especificando-a no Formulário 
de Inscrição preenchido via internet nos termos indicados no Capítulo III e enviar os documentos 
especificados no item 8.1, SOMENTE na extensão PDF colorido e que não ultrapasse 4 MB (quatro 
megabytes) pelo sistema de documentos, disponível no link https://www2.bauru.sp.gov.br/documentos/
cadastrar.aspx?a=162, no período de 21 (vinte e um) a 30 (trinta) de março de 2022.
8.1. Para Efetivar sua Inscrição nos termos indicados no Capítulo III, o candidato com deficiência deverá 
enviar Laudo Médico SOMENTE na extensão PDF colorido e que não ultrapasse 4 MB (quatro 
megabytes) expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses antes do término do período designado 
para as inscrições, atestando a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código 
correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, a provável causa da deficiência que lhe 
acomete, se há sequelas que assegurem a adaptação de sua prova, informando ainda, o nome do candidato, 
carteira de identidade (RG), número do CPF, carimbo, assinatura e CRM do Médico, conforme modelo do 
Anexo III.

a) O Laudo Médico para os fins acima indicados deverá constar expressamente que a deficiência se 
enquadra na previsão do artigo 4º e seus incisos do Decreto Federal n.º 3.298/99 e alterações posteriores.
8.2. Para melhor utilização do sistema de documentos eletrônicos, recomenda-se o uso do navegador 
Chrome ou Firefox.
8.3. Para sua segurança, o candidato deverá acompanhar diariamente o andamento de seu protocolo no 
sistema de documentos, disponível no link https://www2.bauru.sp.gov.br/documentos/buscar.aspx  no 
período estabelecido no item 8 deste capítulo.
8.4. Não serão considerados os laudos emitidos ou enviados fora do prazo, pelos correios, por e-mail ou por 
quaisquer outras formas não especificadas no Edital.
8.5. Não serão considerados para fins de reserva de vaga laudos ilegíveis e/ou com rasuras, incompletos ou 
provenientes de arquivo corrompido.
9. Além do já determinado, o candidato com deficiência deverá declarar, quando da inscrição, se deseja 
concorrer às vagas reservadas aos candidatos com deficiência, no campo destinado para tal finalidade.
10. O candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme as instruções constantes neste 
Capítulo, não poderá impetrar recurso administrativo em favor de sua condição.
11. O candidato com deficiência, se classificado na forma estabelecida por este Edital, além de figurar na 
lista de classificação geral, terá seu nome constante da lista específica de deficientes.
12. O candidato com deficiência aprovado no concurso regulado por este Edital, quando convocado, deverá, 
munido de documento de identidade original, submeter-se à avaliação a ser realizada pelos médicos 
oficiais do Município de Bauru, objetivando verificar se a deficiência declarada se enquadra na previsão do 
artigo 4º, do Decreto Federal n.º 3.298/99 e suas alterações, assim como se há compatibilidade ou não da 
deficiência com as atribuições do cargo a ser ocupado, nos termos dos artigos 37 e 43 da referida norma, 
observadas as seguintes disposições:
12.1. A avaliação de que trata este Item terá caráter terminativo.
12.2. Verificada a incompatibilidade entre a deficiência e as atribuições do cargo postulado, o candidato 
será eliminado do certame.
12.3. Será eliminado da lista de deficientes o candidato, cuja deficiência assinalada no Formulário de 
Inscrição não se fizer constatada na forma do artigo 4º e seus incisos do Decreto Federal n.º 3.298/99 e suas 
alterações, devendo o mesmo permanecer apenas na lista de classificação geral.
13. As vagas reservadas que não forem providas por falta de candidatos com deficiência ou por reprovação 
no concurso ou na perícia médica, esgotada a listagem especial, serão preenchidas pelos demais candidatos 
com estrita observância à ordem classificatória.
14. A não observância, pelo candidato, de qualquer das disposições deste Capítulo, implicará a perda do 
direito a ser nomeado para as vagas reservadas aos candidatos com deficiência.
15. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para o Concurso Público regulado por este Edital 
e não será devolvido ao candidato.
16. Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de 
restrição funcional, licença por motivo de saúde ou aposentadoria por invalidez.
17. As decisões sobre o requerimento de inscrição como deficiente serão publicadas no Diário Oficial de 
Bauru em 19 (dezenove) de abril de 2022.
18. Contra a decisão que indeferir a solicitação de inscrição como deficiente caberá recurso, devidamente 
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1° 
(primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br

CAPÍTULO VIII – DA PROVA E RESPECTIVA PONTUAÇÃO:
1. O concurso regulado pelo presente Edital será na modalidade “Provas”, com caráter eliminatório e 
classificatório, com valores atribuídos, a seguir:

Cargo Fases N.º 
Questões Peso Caráter Duração 

da Prova

Auxiliar em Manutenção, 
Conservação e 
Transporte – 

AJUDANTE GERAL

Prova 
Objetiva

Conhecimentos 
Específicos 20

100
Eliminatório e 
Classificatório 03 horas

Língua 
Portuguesa 10

Matemática 10
Legislação 10

2. O Concurso Público realizado para preenchimento do cargo de Auxiliar em Manutenção, Conservação 
e Transporte – AJUDANTE GERAL será composto por Prova Objetiva nos termos abaixo descritos:
2.1. 1ª Fase - Prova Objetiva: de caráter eliminatório e classificatório, valendo 100 (cem) pontos, prevista 
para realizar-se no dia 01 (um) de maio de 2022, será composta por 50 (cinquenta) questões objetivas 
de múltipla escolha com 04 (quatro) alternativas cada uma, versando sobre os assuntos constantes no 
Conteúdo Programático do Anexo II, sendo considerada apenas 01 (uma) alternativa correta, e sua 
aplicação terá duração de 03 (três) horas, sendo aprovados os candidatos que obtiverem no mínimo 60% 
(sessenta por cento) de aproveitamento.

CAPÍTULO IX – DA REALIZAÇÃO DA PROVA:
1. A data, local e horário para realização da 1ª Fase - Prova Objetiva serão publicados no Edital de 
Convocação no Diário Oficial de Bauru em 19 (dezenove) de abril de 2022.
2. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações na imprensa oficial, não 
podendo alegar desconhecimento ou justificar sua ausência ou atraso na realização da 1ª Fase - Prova 
Objetiva.
3. O candidato deverá comparecer ao local designado para realização da 1ª Fase - Prova Objetiva, com 
antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para seu início, munido do seguinte 
documento original: Carteira de Identidade (RG) ou Carteira Expedida por Órgão de Classe que 
tenha força de documento de identificação ou Carteira de Trabalho ou qualquer outro documento 
com foto reconhecido por lei. Não serão aceitas cópias, ainda que autenticadas.
3.1. Por medida de segurança, o candidato deverá levar no dia da Prova o Comprovante de Inscrição.
3.2. Será obrigatório o uso de máscara facial e de álcool em gel (70%) devido aos protocolos específicos 
em razão da pandemia COVID-19.
4. Os documentos deverão estar em perfeitas condições e com fotos atuais, de forma a permitirem 
com clareza a identificação do candidato.
5. O não comparecimento na 1ª Fase - Prova Objetiva, qualquer que seja o motivo, caracterizará a 
desistência do candidato e resultará na sua automática eliminação. Não será concedida, em nenhuma 
hipótese, uma segunda chamada de prova.
5.1. Poderá ser aferido a temperatura corporal, sendo excluído o candidato que tiver com temperatura acima 
de 37,8 graus centígrados.
5.2. Não serão considerados os casos de alterações psicológicas, patológicas e/ou fisiológicas temporárias 
de candidatos e não será dispensado tratamento diferenciado em função dessas alterações, não havendo a 
possibilidade de oferecer condição especial e segunda chamada de Prova.
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6. Ao adentrar a sala de aplicação, o candidato não poderá ausentar-se da mesma antes do início da prova.
7. O candidato somente poderá ausentar-se da sala em que será aplicada a Prova Objetiva, após o início da 
mesma, para beber água ou ir ao banheiro, acompanhado de um fiscal.
8. Nos casos de necessidade de atendimento de urgência, o candidato poderá ausentar-se da sala e ser 
atendido nas dependências do local onde se realiza a prova sob acompanhamento de um fiscal. Ao final do 
atendimento, poderá retornar à sala, sem prorrogação do prazo para término da prova.
9. A inviolabilidade das provas será comprovada na sala de aplicação, no momento do rompimento do(s) 
lacre(s) e da(s) embalagem(ns) de provas, na presença de até 03 (três) testemunhas e mediante  assinatura 
de Ata de ocorrência/Termo de compromisso.
10. O horário de início da prova está previsto a partir das 09 horas, após os devidos esclarecimentos sobre 
sua aplicação.
11. O candidato somente poderá entregar a Prova Objetiva e o Cartão Resposta, depois de transcorrida 01 
(uma) hora do início da aplicação da mesma.
12. É reservado à Coordenação do Concurso, caso julgue necessário, o direito de utilizar detector de 
metais, durante a aplicação da(s) prova(s). Caso o candidato seja flagrado pelo detector de metal portando 
qualquer tipo de aparelho eletrônico, será excluído do concurso.
13. Durante a realização de qualquer prova deste Concurso Público não será permitida a utilização de 
qualquer tipo de aparelho que realize a gravação de imagem, de som, ou de imagem e som pelo candidato, 
pelos seus familiares ou por quaisquer outros estranhos ao Concurso Público. Caso haja qualquer 
necessidade de realização de uma ou mais modalidades de gravação aqui citada, com vistas à produção 
do conhecimento a ser avaliado pela Comissão Examinadora do Concurso Público, caberá à Prefeitura 
Municipal de Bauru e, somente a ela, a realização, o uso e a guarda de todo e qualquer material produzido.
14. Os candidatos não poderão adentrar a sala de prova utilizando quaisquer acessórios de chapelaria, tais 
como chapéu, boné, gorro, lenços, etc., exceto quando em tratamento de saúde, mediante apresentação de 
laudo médico no dia da realização da Prova Objetiva, ficando a critério da Coordenação do Concurso a 
avaliação dos casos específicos.
15. Ao ingressar na sala para realização da prova, os candidatos deverão lacrar todos os seus pertences em 
embalagem plástica fornecida pela organização deste Concurso Público, desligando todos os equipamentos 
eletrônicos (celulares, relógio de qualquer espécie, etc...) uma vez que, se os mesmos emitirem qualquer 
tipo de sinal sonoro, após abertura do lacre da Prova, o candidato será excluído do certame.
16. Caso o candidato seja flagrado com algum pertence sem lacre poderá ser eliminado do certame.
17. A embalagem plástica, contendo os objetos pessoais, deverá permanecer durante todo o concurso 
debaixo da carteira.
17.1. O candidato que não atender tal determinação poderá ser eliminado do certame.
17.2. Sugere-se aos candidatos, antes de lacrar seus pertences que verifiquem se estão portando todos 
os itens necessários à execução da prova (óculos de grau (exceto óculos escuro), caneta esferográfica de 
material transparente, documento de identificação).
17.3. Após o início da Prova Objetiva não será permitido o rompimento do lacre, exceto quando a 
Coordenação do Concurso julgar necessário.
17.4. A embalagem plástica tratada no Item 15 só poderá ser violada após a saída do candidato do local 
estabelecido para realização da prova.

CAPÍTULO X – DO JULGAMENTO DA PROVA E DA SUA CLASSIFICAÇÃO:
1. A 1ª Fase - Prova Objetiva aplicada aos candidatos ao cargo de Auxiliar em Manutenção, Conservação 
e Transporte – AJUDANTE GERAL terá caráter eliminatório e classificatório, atribuindo-se 2,00 (dois 
pontos) a cada questão correta. Será considerado aprovado aquele que obtiver, no mínimo, 60% (sessenta 
por cento) de aproveitamento.
2. As questões da Prova Objetiva serão respondidas em um Cartão Resposta personalizado, que 
constará os dados do candidato.
3. Não será computada questão com emenda ou rasura, ainda que legível, nem questão não respondida ou 
que contenha mais de uma resposta, mesmo que uma delas esteja correta.
4. Os candidatos que fizerem algum tipo de rasura ou não preencherem corretamente o Cartão Resposta, 
com caneta esferográfica de tinta azul ou preta fabricada em material transparente de acordo com as 
instruções constantes na Folha de Rosto da Prova Objetiva e com as informações transmitidas pelos fiscais 
de sala, terão sua prova anulada.
5. Os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente no Cartão Resposta serão de inteira 
responsabilidade do candidato, portanto não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às 
respostas ou à assinatura, pois qualquer marca poderá ser lida pela leitora óptica, prejudicando o candidato.
6. O Cartão Resposta será o único documento válido para correção e NÃO será substituído em hipótese 
alguma, salvo se detectado erro ocasionado pela Coordenação do Concurso.
7. O candidato é responsável pela conferência de seus dados pessoais registrados no Cartão Resposta, tais 
como nome, número de inscrição e Cadastro de Pessoa Física (CPF).
8. A Prova Objetiva será corrigida por meio de leitura óptica, não sendo prevista a correção manual.
9. Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do certame o candidato que, durante a 
realização da prova:
9.1.  for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a execução da prova;
9.2. faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas e/ou com 
os demais candidatos;
9.3. recusar-se, por qualquer motivo, a devolver o caderno de prova ou cartão resposta, quando solicitado;
9.4. descumprir as instruções contidas no caderno de prova.
10. O resultado da 1ª Fase - Prova Objetiva será publicado oportunamente no Diário Oficial de Bauru.
11. Da divulgação do Resultado constarão apenas os candidatos aprovados para o cargo tratado neste edital.
12. Os candidatos aprovados no presente concurso serão classificados em ordem decrescente de pontuação e 
a posse será feita obedecendo-se rigorosamente à ordem de classificação e as necessidades da Administração 
Pública, de acordo com sua conveniência e oportunidade.
13. Em caso de empate na nota final do concurso, terá preferência o candidato que, na seguinte ordem:
a) tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, até o último dia de inscrição neste concurso, conforme 
prescrito pelo artigo 27, parágrafo único, da Lei n.º 10.741/03 (Estatuto do Idoso);
b) Conforme Lei Municipal n.º 7.083/18, comprovar ter realizado 90 (noventa) horas de serviços 
voluntários nos 12 (doze) meses imediatamente antecedentes a data do último dia de inscrição e comprovar 
a realização de curso de capacitação de 03 (três) horas de duração, cujo conteúdo deverá abordar temas 
sobre conduta ética, direitos, deveres e proibições;
b1) O candidato deverá informar a realização de serviço voluntário no ato de sua inscrição e para fins 
de validação encaminhar o comprovante do curso de capacitação e a declaração do trabalho voluntário, 
conforme item b) em até 30 (trinta) dias corridos a contar do último dia de inscrição;
b2) Tais documentos deverão ser enviados SOMENTE na extensão PDF colorido e que não ultrapasse 
4 MB (quatro megabytes)  pelo sistema de documentos disponível no link https://www2.bauru.sp.gov.
br/documentos/cadastrar.aspx?a=164. Para melhor utilização do sistema de documentos eletrônicos, 
recomenda-se o uso do navegador Chrome ou Firefox;

b3) Caso o candidato não comprove documentalmente ter exercido o voluntariado, conforme previsto no 
item b1) deste capítulo, desde que tenha declarado essa condição (no ato da inscrição), não terá direito a 
este critério de desempate neste Concurso Público;
b4) Para sua segurança, o candidato deverá acompanhar diariamente o andamento de seu protocolo no 
sistema de documentos, disponível no link https://www2.bauru.sp.gov.br/documentos/buscar.aspx  no 
período estabelecido no item b1)  deste capítulo.
b5) Não serão considerados documentos  enviados fora do prazo, pelos correios, por e-mail ou por quaisquer 
outras formas não especificadas no Edital.
b6) Não serão considerados documentos ilegíveis e/ou com rasuras, incompletos ou provenientes de 
arquivo corrompido.
b7) As decisões sobre deferimento/indeferimento de realização de serviço voluntário serão publicadas no 
Diário Oficial de Bauru em 03 (três) de maio de 2022.
c) obtiver maior número de acertos nas questões de Conhecimentos Específicos da Prova Objetiva;
d) obtiver maior número de acertos nas questões de Língua Portuguesa da Prova Objetiva;
e) obtiver maior número de acertos nas questões de Matemática da Prova Objetiva;
f) obtiver maior número de acertos nas questões de Legislação da Prova Objetiva;
g) tiver maior idade entre os candidatos.

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

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

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

CAPÍTULO XIV – DOS REQUISITOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO:
1. Das Condições Necessárias para Investidura no Cargo: Ao inscrever-se, o candidato deverá estar 
ciente de que sua posse ficará condicionada ao preenchimento das condições essenciais ao cargo abaixo 
descritas:
a) ser brasileiro nato ou naturalizado, nos termos do artigo 12 da Constituição Federal de 1.988.
b) ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos na data da posse;
c) estar em dia com as obrigações eleitorais;
d) estar em dia com os deveres do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino;
e) não registrar antecedentes criminais, encontrando-se em pleno exercício de seus direitos civis e políticos;
f) possuir os requisitos necessários para exercer o cargo pleiteado, bem como os documentos comprobatórios 
da escolaridade/pré-requisitos constantes do Capítulo II (Diploma, Certificado ou Declaração de Conclusão 
da 7ª série ou 8º ano do Ensino Fundamental, devidamente registrado no órgão competente – MEC) e os 
documentos necessários à investidura do cargo indicados no Capítulo XIII, Item 5 deste Edital;
g) gozar de boa saúde física e mental para o exercício das atribuições do cargo, devendo estas serem 
apuradas por perícia médica realizada por médico oficial;
h) residir no Município de Bauru/SP ou em localidade próxima, nos termos das Leis Municipais n.º 
3.781/94 (artigo 14, inciso XII) e n.º 5.805/09;
i) não ter sido demitido ou exonerado do serviço público federal, estadual ou municipal, em consequência 
de processo administrativo ou a bem do serviço público, bem como não ter sido demitido por justa causa de 
emprego público de autarquia, fundação, empresa pública, ou sociedade de economia mista, instituída por 
órgãos da administração federal, estadual ou municipal;
j) conhecer e estar de acordo com as Instruções do Concurso.
2. O ato de nomeação será tornado sem efeito quando o candidato:
a) não tomar posse dentro do prazo legal;
b) deixar de comprovar qualquer um dos requisitos especificados anteriormente;
c) tiver sido demitido a bem do serviço público ou por justa causa, em quaisquer das esferas da Administração 
Pública;
d) apresentar declarações falsas.
3. A comprovação do preenchimento das condições necessárias à investidura no cargo será feita através da 
apresentação/entrega de seus documentos comprobatórios.
4. Conforme Recomendação Administrativa do Ministério Público do Estado de São Paulo protocolada sob 
o número 76.825/18 de 20/11/2018, os servidores públicos não deverão desempenhar atividades privadas 
relacionadas de qualquer forma, mesmo que indiretamente, com a própria função pública no horário de 
trabalho.
5. O candidato nomeado que, na data da posse, não reunir todos os requisitos enumerados no Item 1 deste 
Capítulo perderá o direito à vaga, sem ter direito à restituição da Taxa de Inscrição ou de qualquer despesa 
decorrente de sua nomeação.

CAPÍTULO XV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
1. A inexatidão das afirmativas, irregularidades de documentos ou outras ocorrências constatadas no 
decorrer do processo, ainda que verificadas posteriormente a aplicação das provas, acarretarão a perda dos 
direitos decorrentes do Concurso Público.
2. A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes 
de:
a) endereço não atualizado;
b) endereço de difícil acesso;
c) correspondência devolvida pela ECT por razões diversas de fornecimento e/ou endereço errado do 
candidato;
d) correspondência recebida por terceiros.
3. Toda a menção a horário neste Edital e em outros atos dele decorrentes terá como referência o horário 
oficial de Brasília – DF.
4. Motivarão a eliminação do candidato do Concurso Público, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, a 
burla ou a tentativa de burla a quaisquer das normas definidas neste Edital ou a outras relativas ao Concurso 
Público, aos comunicados, às instruções ao candidato ou às instruções constantes da prova.
5. O prazo de validade do presente Concurso Público será de 02 (dois) anos, a contar da data de sua 
Homologação, podendo ser prorrogado por igual período, de acordo com a necessidade da Administração 
Pública.
6. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar as publicações de todos os atos, editais 
e comunicados referentes a este concurso, devendo ainda manter atualizado seu endereço para 
correspondência e demais dados, no cadastro efetuado pelo mesmo, na área de CONCURSOS/PORTAL 
DO CANDIDATO do site: www.bauru.sp.gov.br, inclusive após divulgação do resultado final.
7. Os atos relativos ao Concurso Público serão publicados no Diário Oficial de Bauru que estará disponível 
na internet no endereço www.bauru.sp.gov.br e também estão disponíveis na área de CONCURSOS/
PORTALDOCANDIDATO, não se aceitando justificativas para o desconhecimento dos prazos neles 
assinalados.
8. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria n.º 234/2022.

ANEXO I
DESCRIÇÃO DO CARGO

AUXILIAR EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE – AJUDANTE GERAL
Limpar/organizar e realizar manutenção no setor que trabalha e/ou de áreas externas; auxiliar em instalação, 
manutenção e imunização, sob orientação técnica; fazer carregamentos: carga/descarga; auxiliar na 
organização de eventos públicos; auxiliar no atendimento ao público; auxiliar em serviços de escritório. 
Varrer os arredores do setor em que se encontra. Carpir terreno, limpar canteiros e realizar podas, mediante 
capacitação. Recolher dejetos e animais de vias públicas que estejam em locais inapropriados ou possam 
apresentar riscos. Limpar as cortinas, portas, divisórias, paredes, janelas, luminárias e vidros do setor. 
Realizar limpezas que necessitam de maior esforço físico. Trocar lâmpada desde com a rede elétrica 
desligada e até 02 metros do solo. Realizar capinação elétrica/motorizada, mediante capacitação. Recolher 
galhos e resíduos vegetais oriundos de capinação e poda. Aplicar defensivos, herbicidas e adubação, 
mediante orientação e utilização de EPI. Colocar e conferir placas de identificação nos móveis e objetos do 
patrimônio público. Realizar a rega de canteiros/ praças com o caminhão-pipa. Construir cercas e abertura 
de aceiros. Auxiliar na conferência e reparos de elétricas e de água e esgoto. Auxiliar na conferência e 
reparos de vias públicas, incluindo a parte asfáltica. Auxiliar em reformas, construções e manutenção em 
geral de prédios e locais públicos. Auxiliar em atividades de imunização de animais (rotina ou durante as 
campanhas de vacinação). Auxiliar na manutenção de áreas verdes, viveiros e praças. Auxiliar no preparo 
de substrato para o solo e no plantio de mudas. Acompanhar o motorista para distribuição dos materiais. 
Carregar/ descarregar móveis e outros materiais dos caminhões. Carregar/ descarregar produtos alimentícios 
e medicamentos dos caminhões. Realizar mudanças nas posições dos móveis dentro dos departamentos, 
quando solicitado. Montar/ desmontar palanques e arquibancadas (inaugurações, missas, festas, carnaval, 
etc.). Alimentar os animais do zoológico. Instalar placas nas ruas. Atender ao telefone. Fornecer informações 
para o público. Solicitar materiais. Comunicar ao encarregado a necessidade de reparos de equipamentos 
e estabelecimentos públicos. Levar documentos a outros setores, quando solicitado. Conferir documentos 
com o(s) material(is) recebidos e/ou entregues. Controlar o recebimento, despacho e distribuição de 
materiais, incluindo agrotóxicos. Eventualmente auxilia em outras atividades afins.

ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Programa
1. Segurança do trabalho: Identificação e utilização de equipamentos de proteção individual (EPI) e 
equipamento de proteção coletiva (EPC). Trabalho em altura. Espaço Confinado.
2. Noções de higiene pessoal e do ambiente de trabalho. Produtos de limpeza e higienização: aplicação, 
cuidados e segurança. Manuseio de produtos de limpeza e ferramentas de trabalho.
3. Utilização das ferramentas apropriadas para cada etapa de serviço e o bom desempenho das atividades. 
Ferramentas manuais e de medição. Ferramentas de uso geral.
4. Plantas Ornamentais: Jardinagem.
5.Gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. (Classificação de áreas em serviços de saúde. 
Equipamentos e materiais utilizados na limpeza e desinfecção de superfícies. Limpeza e desinfecção de 
superfícies. Higienização das mãos em serviços de saúde.)

Bibliografia
1. Norma Regulamentadora – NR6 – Equipamento de Proteção Individual.
Disponível em: < https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/composicao/orgaos-especificos/
secretaria-de-trabalho/inspecao/seguranca-e-saude-no-trabalho/normas-regulamentadoras/nr-06.pdf > 
Acesso em: 11 de fev. 2022.
2. Norma Regulamentadora – NR33 – Segurança e Saúde nos Trabalhos em Espaços Confinados. Disponível 
em: < https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/composicao/orgaos-especificos/secretaria-de-
trabalho/inspecao/seguranca-e-saude-no-trabalho/normas-regulamentadoras/nr-33.pdf > Acesso em: 11 
fev. 2022.
3. Norma Regulamentadora – NR35 – Trabalho em Altura.
Disponível em: < https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/composicao/orgaos-especificos/
secretaria-de-trabalho/inspecao/seguranca-e-saude-no-trabalho/normas-regulamentadoras/nr-35.pdf > 
Acesso em: 11 fev. 2022.
4. BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Manual de Limpeza e Desinfecção de Superfícies 
– Brasília: Anvisa, 2020. 120p. Disponível em: < https://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/
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publicacoes/servicosdesaude/publicacoes/manual-de-limpeza-e-desinfeccao-de-superficies.pdf/view > 
Acesso em: 11 de fev. 2022.
5. SILVA. ED CARLOS, PEDREIRO DE ALVENARIA. Versão 1. 2012. – PRONATEC: Programa 
Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – Instituto Federal da Paraná.
Disponível em: < http://pronatec.ifpr.edu.br/wp-content/uploads/2012/07/pa1.pdf > Acesso em: 11 fev. 
2022.
6. SENAR. Serviço Nacional Aprendizagem Rural. Plantas Ornamentais: Jardinagem. / Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural. – Brasilia, 2017. 84 p. II.; 21 cm. Disponivel em: http://falphaville.agenciafrutifera.
com.br/wp-content/uploads/2014/03/Cartilha-Jardinagem-Ba%CC%81sico.pdf Acesso em: 15 fev. 2022.

LÍNGUA PORTUGUESA
1. Compreensão/Interpretação de textos.
2. Emprego de Vocabulário.
3. Acentuação gráfica e Ortografia – de acordo com o Novo Acordo Ortográfico.
4. Morfologia (classes de palavras) – substantitvo, adjetivo, artigo, pronome, verbo, advérbio, preposição, 
conjunção, interjeição e numeral.
5. Estudo da frase, oração e período simples. Termos essenciais da oração: Sujeito e Predicado. Termos 
integrantes: Objeto direto, Objeto indireto, Complemento Nominal e Agente da passiva Termos 
acessórios: Adjunto adnominal, Adjunto adverbial, Aposto. Vocativo. Concordância Verbal e Nominal.
6. Usos dos sinais de pontuação.
7. Denotação e Conotação: as figuras de linguagem.

Fonte: Ernani & Nicola – Gramática de Hoje – Editora Scipione (conforme o Acordo Ortográfico).
Organização: Professoras Ana Lúcia Sant’Ana Lopes – Sandra de Cerqueira Cesar.

MATEMÁTICA
1. Conjunto de números (operações, propriedades e problemas): naturais, inteiros, racionais, irracionais, 
reais.
2. Mínimo Múltiplo Comum. Máximo Divisor Comum. Divisibilidade. Problemas.
3. Frações e Números decimais.
4. Sistema de Medidas: comprimento, superfície, massa, capacidade, tempo e volume.
5. Porcentagem: propriedades e problemas de aplicação.
6. Grandezas proporcionais. Razão e Proporção.
7. Regra de três simples.
8. Equações do 1º grau. Inequações do 1º grau.
9. Resolução de situações-problemas.
10. Geometria: cálculo do perímetro e da área das figuras planas regulares. Cálculo do volume. Problemas.
11. Problemas de raciocínio-lógico.

LEGISLAÇÃO
1. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 – (Artigos: 1º ao 4º; 29 ao 31; 37 ao 41). 
Disponível em: https://www2.bauru.sp.gov.br/administracao/concursos/legislacoes.aspx 
2. Lei Orgânica Municipal – (Artigos: 1º ao 4º; 8º ao 16; 27; 28; 31; 34; 34-A; 39 ao 49; 51; 69; 70; 93 
ao 95; 188; 195). Disponível em: https://www2.bauru.sp.gov.br/administracao/concursos/legislacoes.aspx
3. Lei Municipal n.º 3.601, de 27 de julho de 1993 – Estrutura Organizacional da Prefeitura Municipal 
de Bauru – (na íntegra). Disponível em: https://www2.bauru.sp.gov.br/administracao/concursos/
legislacoes.aspx
4. Lei Municipal n.º 5.804, de 10 de novembro de 2009 – Regula Atos e Processos Administrativos 
no Âmbito da Administração Pública Municipal – (Artigos 1º ao 6º; 16; 17; 22; 23;). Disponível em: 
https://www2.bauru.sp.gov.br/administracao/concursos/legislacoes.aspx
5. Lei Municipal n.º 1.574, de 1º de janeiro de 1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município 
de Bauru – (na íntegra). Disponível em: https://www2.bauru.sp.gov.br/administracao/concursos/
legislacoes.aspx
6. Lei Municipal n.º 3.781, de 21 de outubro de 1994 – Dispõe sobre o Direito de Petição e sobre o 
Regime Disciplinar do Servidor Público Municipal de Bauru – (na íntegra). Disponível em: https://
www2.bauru.sp.gov.br/administracao/concursos/legislacoes.aspx
7. Lei Municipal n.º 4.830, de 17 de maio de 2002 – Transforma o Serviço de Previdência dos 
Municipiários de Bauru – SEPREM – na Fundação de Previdência dos Servidores Públicos 
Municipais Efetivos de Bauru - FUNPREV – (Artigo 1º; 2º; 4º; 49 ao 61). Disponível em: https://www2.
bauru.sp.gov.br/administracao/concursos/legislacoes.aspx 
8. Lei Municipal n.º 5.975, de 1º de outubro de 2010 – Dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e 
Salário - PCCS; sobre o reenquadramento, sobre a reconfiguração das carreiras, sobre a instituição 
de jornadas especiais, sobre a criação de nova grade salarial para os cargos efetivos e em comissão, 
sobre a extinção de adicionais, produtividades e gratificações dos servidores públicos municipais, 
exceto os cargos específicos da área de saúde e de educação - (na íntegra).  Disponível em: https://
www2.bauru.sp.gov.br/administracao/concursos/legislacoes.aspx

ANEXO III
RELATÓRIO MÉDICO SOBRE PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS
Atesto que o(a) Sr(a)(ta) ______________________________________________, portador(a) do 
número de RG _____________________ e do CPF ________________________, inscrito sob o número 
_________________no concurso público para o cargo de ________________________________é pessoa 
com deficiência, segundo o conceito e critérios expressos no artigo 4º, do Decreto n.º. 3298, de 20.12.1999, 
com redação dada pelo artigo 70, do Decreto n.º. 5296, de 02.12.2004, da espécie (física, auditiva, visual, 
mental ou múltipla) ____________________.
Descrição da Deficiência:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Código CID-10:______________.
- Deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando 
o comprometimento da função física (exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades 
para o desempenho de funções), apresentando-se sob a forma de:
1. paraplegia
2. paraparesia
3. monoplegia
4. monoparesia
5. tetraplegia
6. tetraparesia

7. triplegia
8. triparesia
9. hemiplegia
10. hemiparesia
11. ostomia
12. amputação ou ausência de membro
13. paralisia cerebral
14. nanismo
15. membros com deformidade congênita ou adquirida
- Deficiência Auditiva (anexar exame audiométrico): perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um 
decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz;
- Deficiência Visual (anexar exame oftalmológico):
1. cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor 
correção óptica.
2. a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor 
correção óptica.
3. os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou 
menor que 60° .
4. ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores.
5. visão monocular (Súmula n. 377, do STJ)
- Deficiência Mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação 
antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como:
1. comunicação
2. cuidado pessoal
3. habilidades sociais
4. utilização dos recursos da comunidade
5. saúde e segurança
6. habilidades acadêmicas
7. lazer
8. trabalho
- Deficiência Múltipla: associação de duas ou mais deficiências;
- Reabilitação pela Previdência Social (anexar declaração do INSS).
Local e Data: __________________________
Nome completo do médico/CRM:___________
Endereço para contato:_________________
Telefone para contato:_________________
Assinatura e carimbo do médico:__________

ANEXO IV
MODELO DE REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES 

ESPECIAIS

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

Bauru/SP, _____ de __________ de 2022.
__________ (Assinatura do Candidato)__________

(Nome Completo do Candidato)

ANEXO V
MODELO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

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

Bauru/SP, _____ de __________ de 2022.
__________ (Assinatura do Candidato)__________

(Nome Completo do Candidato)
(Telefones para Contato)

ANEXO VI
CRONOGRAMA

Datas Eventos
22/02/2022 1ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
05/03/2022 2ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
19/03/2022 3ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
21/03/2022 Abertura das Inscrições
30/03/2022 Encerramento das Inscrições

21 e 22/03/2022 Período para Requerimento da Isenção da Taxa de Inscrição
24/03/2022 Publicação Deferimento de Requerimento de Isenção de Taxa de Inscrição

21 a 30/03/2022 Período para Solicitar Condição Especial para Realizar a Prova e Vaga de 
Deficiente

21/03/2022 a 29/04/2022 Período para Solicitar Condição Especial para Lactante
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19/04/2022 Publicação Deferimento/Indeferimento de Requerimento para Condição 
Especial e Vaga de Deficiente

19/04/2022 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva 
26/04/2022 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva 
30/04/2022 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva
01/05/2022 Previsão da Realização da Prova Objetiva
03/05/2022 Previsão de Divulgação do Gabarito
03/05/2022 Publicação Deferimento/Indeferimento de Realização de Serviço Voluntário
26/05/2022 Previsão de Classificação Final
07/06/2022 Previsão de Homologação

Bauru/SP, 22 de fevereiro de 2022.
EVERSON DEMARCHI

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

EDITAL N.º 10/2022
ABERTURA DE INSCRIÇÕES

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, através da Secretaria Municipal da Administração, por 
determinação da Sra. Prefeita, faz saber que, com base no inciso II do artigo 37 da Constituição Federal, 
na Lei Orgânica do Município de Bauru e nas Leis Municipais vigentes, realizará Concurso Público na 
modalidade “Provas”, regido de acordo com as Instruções Especiais, parte integrante deste Edital, para 
o provimento do Cargo Público Efetivo de ASSISTENTE EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO 
E TRANSPORTE – SERVENTE DE LIMPEZA descrito no Capítulo II deste Instrumento. O referido 
Cargo Público reger-se-á pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Bauru (Lei Municipal 
n.º 1.574/71 e alterações posteriores), pelo Regime Jurídico Único do Servidor Público Municipal de 
Bauru (Lei Municipal n.º 3.373/91 e alterações posteriores), pelo Regime Disciplinar do Servidor Público 
Municipal de Bauru (Lei Municipal n.º 3.781/94 e alterações posteriores), pelo Plano de Cargos, Carreiras 
e Salários dos Servidores da Secretaria Municipal da Administração (Lei Municipal n.º 5.975/10 e 
alterações posteriores) e demais disposições legais aplicáveis aos Servidores Públicos Municipais.

INSTRUÇÕES ESPECIAIS

CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
1. O Concurso Público realizar-se-á sob a responsabilidade da Comissão Examinadora, composta por: 
Erivelto Brito Barbosa, Marina Sanae Tanaka, Oeni Custódio Marins, Elizabeth Mattiazzo Cardia, Juliane 
Rodrigues de Barros, sob a coordenação de Karina Osti, Mônica Cristina Pereira Santana, e Maria Caroline 
de Bertoli e Rocia Garcia, sendo todos os membros nomeados pela Portaria n.º 236/2022, obedecidas as 
normas deste Edital.
2. O Concurso destina-se ao preenchimento de vagas ora existentes e que vierem a surgir e é relativo 
ao cargo efetivo descrito no Capítulo II, obedecida à ordem classificatória, durante o prazo de validade 
previsto neste Edital.
3. Os candidatos aprovados que, não tendo sido contemplados pelo número de vagas previstas pelo 
Capítulo II, integrarão o Cadastro de Reserva, com expectativa de direito à nomeação dentro do prazo de 
validade do Concurso Público regulado pelo presente Edital e eventual prorrogação, em relação aos cargos 
remanescentes, aos que vagarem e aos que forem criados.
4. Os candidatos que tomarem posse estarão subordinados ao Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Bauru (Lei Municipal n.º 1.574/71 e alterações posteriores), ao Regime Jurídico Único do 
Servidor Público Municipal (Lei Municipal n.º 3.373/91 e alterações posteriores), ao Regime Disciplinar 
do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal n.º 3.781/94 e alterações posteriores), Plano de 
Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores da Secretaria Municipal da Administração (Lei Municipal 
n.º 5.975/10 e alterações posteriores) e demais disposições legais aplicáveis aos Servidores Públicos 
Municipais.
5. Os candidatos ao cargo do presente Concurso Público ficarão sujeitos à Jornada Básica de Trabalho 
prevista no Capítulo II deste Edital.
6. O cargo, a(s) vaga(s), a escolaridade/pré-requisito e os vencimentos estão estabelecidos no Capítulo II 
deste Edital.
7. A data, o local e horário de realização da Prova Objetiva serão divulgados no Edital de Convocação 
publicado no Diário Oficial de Bauru em 26 (vinte e seis) de abril de 2022.
8. A Descrição do Cargo consta no Anexo I deste Edital.
9. O Conteúdo Programático consta no Anexo II deste Edital.
10. A contratação será pelo Regime Estatutário.
11. Todas as etapas do referido certame que necessitam de atendimento presencial devem seguir os 
protocolos de higiene e segurança preconizados pelos decretos publicados ou que vierem a ser publicados 
(no momento do atendimento) pela Prefeitura Municipal de Bauru em razão da pandemia de COVID–19.
12. Em razão da emergência de saúde pública decorrente da pandemia da COVID-19 e demais infecções 
virais, as datas previstas neste edital são passíveis de alteração a depender da evolução dos casos existentes 
e das restrições sanitárias vigentes, não cabendo qualquer ônus à Prefeitura Municipal de Bauru.

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

Cargo Vaga Escolaridade/
Pré-Requisito Vencimentos¹ Benefícios²

Jornada 
Básica de 
Trabalho

Valor 
Inscrição

Assistente em 
Manutenção, 

Conservação e 
Transporte – SERVENTE 

DE LIMPEZA

01
Ensino 

Fundamental
Completo 

R$ 1188,43 R$ 625,00 40 horas / 
semanais R$ 25,00

Notas:
Vencimento¹: Referência Salarial C1 / Grade dos Assistentes da Lei n° 5.975/10 e alterações posteriores.
Benefícios²: Vale Compra (R$ 625,00) – Lei Municipal n.º 5.323/05 e alterações posteriores e Lei Municipal 
n.º 7.525/22.

CAPÍTULO III – DAS INSCRIÇÕES:
1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.

1.1. Objetivando evitar ônus desnecessário, o candidato deverá orientar-se no sentido de recolher o valor 
da inscrição somente após tomar conhecimento de todos os procedimentos, requisitos e condições exigidos 
para o concurso.
2. As inscrições para o Concurso Público regulado neste Edital serão realizadas EXCLUSIVAMENTE 
pela internet, no site www.bauru.sp.gov.br na ÁREA DE CONCURSOS das 0h (zero hora) do dia 21 
(vinte e um) de março de 2022 até às 16h do dia 30 (trinta) de março de 2022, (horário de Brasília/DF), 
devendo o candidato adotar os seguintes procedimentos:
2.1. Escolha do Cargo: Escolher o Cargo desejado em “Inscrições Abertas” e selecionar “Fazer 
Inscrição”.
2.2. Cadastro: O candidato deverá efetuar seu acesso ao sistema (caso já possua usuário e senha 
cadastrados) ou cadastrar-se em “Cadastro do Candidato”, informando corretamente todos os dados 
solicitados, atentando-se para os dados OBRIGATÓRIOS.
2.3. Seleção do Cargo Desejado: Após preencher o cadastro, o candidato deverá optar pelo cargo para 
o qual pretende concorrer, sendo, no caso regulado pelo presente Edital: Assistente em Manutenção, 
Conservação e Transporte – SERVENTE DE LIMPEZA, e selecionar “Fazer Inscrição”.
2.4. Confirmação de Inscrição: Ler atentamente o “Formulário de Inscrição”, selecionar a opção de 
confirmação dos dados e após “Confirmar Inscrição”.
2.5. Recolhimento da Taxa de Inscrição - Impressão do Boleto Bancário e do Pré-Comprovante de 
Inscrição: Após preencher o cadastro e escolher qual o cargo que pretende concorrer, o candidato deverá 
providenciar a impressão do Boleto Bancário no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), importância esta 
referente à Taxa de Inscrição, não restituível sob qualquer hipótese, bem como do Pré-Comprovante de 
Inscrição.
a) O Boleto Bancário impresso nos termos indicados no Item 2.5 poderá ser pago em qualquer 
agência bancária, até a data de seu vencimento. Não serão aceitos pagamentos em cheque, através de 
transferência, DOC, ordem de pagamento, condicionais e/ou extemporâneas ou por qualquer outra 
via que não a especificada neste Edital. Sendo verificado, a qualquer tempo, o recebimento de inscrição 
que não atenda a todos os requisitos fixados no presente Item, a mesma será cancelada.
b) Não será aceito, como comprovante de pagamento de taxa de inscrição, comprovante de agendamento 
bancário ou extrato bancário.
c) O candidato que efetuar o pagamento do Boleto Bancário referente a outro concurso que não o 
do cargo previsto neste edital não poderá utilizá-lo para efetivar a inscrição neste concurso, sendo 
obrigado a novo pagamento.
2.6. Todos os candidatos inscritos poderão reimprimir seu boleto bancário, caso necessário, no máximo até 
as 16h do dia 30 (trinta) de março de 2022, quando este recurso será retirado do site, para pagamento 
neste mesmo dia, impreterivelmente.
2.7. Efetivação da Inscrição: O candidato deverá acompanhar (mediante login e senha de acesso) 
durante os 05 (cinco) dias úteis subsequentes ao pagamento do Boleto Bancário tratado no Item 2.5, 
na área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site www.bauru.sp.gov.br a efetivação de sua 
inscrição. A inscrição do candidato somente será válida após a sua Efetivação, nos termos indicados 
neste item. Caso não seja observada tal determinação, o candidato ficará impossibilitado de realizar 
a prova, não tendo direito a restituição dos valores recolhidos a título de Taxa de Inscrição.
a) O candidato deve imprimir o COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO (com status PAGO ou ISENTO) 
na área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site www.bauru.sp.gov.br após a efetivação e, 
para sua segurança, levar no dia da Prova.
b) Caso o candidato tenha efetuado o pagamento do Boleto Bancário nos termos indicados neste Capítulo 
e não tenha a confirmação de seu pagamento no site supracitado, este deverá entrar em contato com o 
Departamento de Recursos Humanos, pelos telefones (14) 3235-1081, (14) 3235-1076 ou (14) 3235-1207, 
das 08h às 12h e das 13h às 18h.
Observações: a) Por se tratar de um sistema informatizado de concursos, o candidato deverá seguir todas 
as orientações deste, previstas neste Capítulo, bem como arquivar seu usuário e senha para possibilitar 
posteriores consultas e/ou outras inscrições em outros concursos desta Prefeitura.
b) A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por qualquer procedimento, efetuado pela internet, 
não recebido por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento 
das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência 
de dados.
3. O candidato deverá estar atento ao boleto que irá utilizar para pagamento de sua inscrição, pois caso 
efetue o pagamento de boleto referente à inscrição cancelada, o pagamento será inválido, impossibilitando 
sua participação no certame.
4. A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por inscrições não recebidas por quaisquer 
motivos de ordem técnica ou por procedimento indevido dos usuários ou de instituições bancárias. Assim, 
é recomendável que o candidato realize a sua inscrição e efetue o respectivo pagamento com a devida 
antecedência.
5. As alterações de nome, RG e data de nascimento, referentes a este concurso, deverão ser realizadas na 
área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site: www.bauru.sp.gov.br  até o último dia 
de inscrição. É de inteira responsabilidade do candidato o correto e completo preenchimento dos dados 
pessoais solicitados no ato da inscrição, dispondo do direito da Comissão Examinadora excluir do certame 
o candidato que não o fizer.
6. As informações prestadas no cadastro/inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, dispondo 
a Comissão Examinadora do direito de excluir do certame aquele que NÃO preencher o cadastro/inscrição 
de forma completa e correta.

CAPÍTULO IV – DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO:
1. De acordo com a Lei Municipal n.º 6.871/16 e Lei Municipal n.º 6.939/17, ficarão isentos do recolhimento 
da Taxa de Inscrição, os candidatos que comprovarem no mínimo 02 (duas) DOAÇÕES DE SANGUE, 
realizadas nos últimos 12 (doze) meses até o último dia do período de isenção da inscrição, em órgão 
oficial ou em entidade coletora de sangue credenciada pela União, pelo Estado ou pelo Município.
2. A isenção, tratada no Item 1 deste Capítulo deverá ser expressamente requerida no ato da inscrição 
efetuada nos termos indicados no Capítulo III, ficando o candidato inteiramente responsável pelas 
informações prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo teor das afirmativas.
3. Não será concedida a Isenção da Taxa de Inscrição tratada no Item 1 deste Capítulo aos que deixarem 
de requerê-la expressamente, omitirem informações e/ou torná-las inverídicas.
4. Para efetivar a Isenção da Taxa de Inscrição nos termos do presente Capítulo, os candidatos deverão 
enviar os documentos comprobatórios pelo sistema de documentos eletrônicos, disponível no endereço 
https://www2.bauru.sp.gov.br/documentos/cadastrar.aspx?a=154, nos dias 21 (vinte e um) e 22 (vinte e 
dois) de março de 2022.
4.1. Serão aceitos documentos comprovando no mínimo 02 (duas) doações de sangue, realizadas nos 
últimos 12 (doze) meses até o último dia do período de isenção da inscrição, expedido por órgão 
oficial ou por entidade coletora de sangue credenciada pela União, pelo Estado ou pelo Município, e 
o pré-comprovante de inscrição que encontra-se disponível na área de CONCURSOS/PORTAL DO 
CANDIDATO do site www.bauru.sp.gov.br.
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4.2. Tais documentos SOMENTE serão aceitos na extensão PDF colorido e que não ultrapasse 4 MB 
(quatro megabytes).
4.3. Para melhor utilização do sistema de documentos eletrônicos, recomenda-se o uso do navegador 
Chrome ou Firefox.
5. Será aceito o seguinte documento para fins de concessão da Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição: 
Declaração firmada em papel timbrado do órgão oficial ou da entidade coletora de sangue credenciada 
pela União, pelo Estado ou pelo Município, contendo o nome completo e o número de identidade do 
doador, a data das 02 (duas) últimas doações, com assinatura, e carimbo do responsável do setor / 
área / departamento.
6. Para sua segurança, o candidato deverá acompanhar diariamente o andamento de seu protocolo no 
sistema de documentos, disponível no link https://www2.bauru.sp.gov.br/documentos/buscar.aspx no 
período estabelecido no item 4 deste capítulo.
7. Será indeferido o Requerimento de Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição que estiver preenchido 
incorretamente, que for encaminhado por outro meio que não o estabelecido no Item 4 deste Capítulo e 
que não observar os requisitos elencados no Item 5, também deste Capítulo.
7.1. Não serão considerados documentos ilegíveis e/ou com rasuras, incompletos ou provenientes de 
arquivo corrompido.
8. As decisões sobre deferimento de Isenção de Taxa de Inscrição serão publicadas no Diário Oficial de 
Bauru em 24 (vinte e quatro) de março de 2022.
9. Contra a decisão que indeferir a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição caberá recurso, devidamente 
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1° 
(primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br
10. O candidato beneficiado com a Isenção da Taxa de Inscrição terá sua inscrição efetivada nos termos do 
Capítulo III, Item 2.7.
11. Os candidatos que tiverem a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição indeferida e desejarem efetivar 
sua inscrição, poderão fazê-lo mediante pagamento do Boleto Bancário, nos termos indicados no Capítulo 
III.
11.1. O Boleto Bancário para os optantes “Doadores” será gerado com o valor integral da Inscrição, 
permitindo aos candidatos efetuarem o pagamento em caso de indeferimento da Isenção do pagamento 
da taxa de Inscrição pelos motivos expostos nos itens anteriores, observados o período de inscrição e os 
horários bancários de sua região.

CAPÍTULO V – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA(S) PROVA(S):
1. Condições Especiais para Prestação da Prova: Os candidatos com necessidades especiais temporárias 
ou permanentes, poderão requerê-las, de forma justificada, no ato da inscrição, apresentando pedido 
detalhado das condições especiais de que necessita, como por exemplo: prova ampliada, auxílio para 
leitura da prova, sala de fácil acesso, utilização de aparelho (auditivo, medição de glicemia, etc...) ou outras 
condições as quais deverão estar claramente descritas no pedido.
1.1. A solicitação da Condição Especial para prestar a prova deverá vir acompanhada de Laudo Médico, 
expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses antes do término do período designado para as 
inscrições, no qual conste a Classificação Internacional de Doença – CID da doença que acomete o 
candidato, bem como a justificativa de necessidade da condição pleiteada pelo candidato, carimbo, 
assinatura e CRM do Médico.
1.1.1. A não observância, pelo candidato, de quaisquer das disposições deste Capítulo, implicará a perda 
do direito de atendimento da condição especial.
1.2. O laudo médico deverá ser enviado SOMENTE na extensão PDF colorido e que não ultrapasse 4 
MB (quatro megabytes) pelo sistema de documentos, disponível no link https://www2.bauru.sp.gov.br/
documentos/cadastrar.aspx?a=162, no período de 21 (vinte e um) a 30 (trinta) de março de 2022.
1.3. Para melhor utilização do sistema de documentos eletrônicos, recomenda-se o uso do navegador 
Chrome ou Firefox.
1.4. Para sua segurança, o candidato deverá acompanhar diariamente o andamento de seu protocolo no 
sistema de documentos, disponível no link https://www2.bauru.sp.gov.br/documentos/buscar.aspx  no 
período estabelecido no item 1.2 deste capítulo.
1.5. Não serão considerados os laudos emitidos ou  enviados fora do prazo, pelos correios, por e-mail ou 
por quaisquer outras formas não especificadas no Edital.
1.6. Não serão considerados laudos ilegíveis e/ou com rasuras, incompletos ou provenientes de arquivo 
corrompido.
1.7. O atendimento às condições especiais pleiteadas ficará sujeito à análise da razoabilidade do solicitado.
1.8. As decisões sobre o requerimento de condição especial para prestação da Prova, serão publicadas no 
Diário Oficial de Bauru em 26 (vinte e seis) de abril de 2022.
1.9. Contra a decisão que indeferir a solicitação de condição especial para prestação da prova caberá 
recurso, devidamente justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como 
termo inicial o 1° (primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível 
no site: www.bauru.sp.gov.br

CAPÍTULO VI – DA CANDIDATA LACTANTE:
1. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova em sala reservada, além 
de informar na inscrição, deverá enviar documentos comprobatórios SOMENTE na extensão PDF 
colorido e que não ultrapasse 4 MB (quatro megabytes) pelo sistema de documentos, disponível no link 
https://www2.bauru.sp.gov.br/documentos/cadastrar.aspx?a=163 das 0h do dia 21 (vinte e um) de março 
às 16h do dia 13 (treze) de maio de 2022.
1.1. Serão aceitos como documentos comprobatórios a Certidão de Nascimento da criança e o documento 
de identificação oficial com foto do acompanhante adulto.
1.2. Para sua segurança, a candidata deverá acompanhar diariamente o andamento de seu protocolo no 
sistema de documentos, disponível no link https://www2.bauru.sp.gov.br/documentos/buscar.aspx no 
período estabelecido no item 1 deste capítulo.
1.3. Para melhor utilização do sistema de documentos eletrônicos, recomenda-se o uso do navegador 
Chrome ou Firefox.
1.4. Não serão considerados documentos  enviados fora do prazo ou pelos correios, por e-mail ou por 
quaisquer outras formas não especificadas no Edital.
1.5. Não serão considerados documentos ilegíveis e/ou com rasuras, incompletos ou provenientes de 
arquivo corrompido.
2. Caso a candidata não tenha informado a condição de lactante na inscrição, esta deve observar o 
estabelecido no item 1.
3. O acompanhante adulto ficará em sala reservada e será o responsável pela guarda da criança. Este estará 
submetido a todas as normas constantes no Edital regulamentador do certame, inclusive no tocante ao uso 
de equipamentos eletrônicos e celulares.
3.1. O acompanhante deverá fazer uso de máscara facial e de álcool em gel (70%) devido aos protocolos 

específicos em razão da pandemia COVID-19.
4. A candidata que não levar 01 (um) acompanhante adulto não poderá permanecer com a criança no local 
de realização da prova.
5. No momento da amamentação, a candidata será acompanhada por um fiscal sem a presença do 
responsável pela criança e sem o material da prova.
6. A Prefeitura Municipal de Bauru não disponibilizará, em hipótese alguma, acompanhante para guarda 
da criança.
7. Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata.

CAPÍTULO VII – DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA:
1. As pessoas com deficiência que pretendem fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas no inciso 
VIII do artigo 37 da Constituição Federal, na Lei Federal n.º 7.853/89, no Decreto Federal n.º 3.298/99, na 
Lei Complementar Estadual n.º 683/92 e alterações posteriores, no Decreto Estadual n.º 60.449/14, na Lei 
Municipal n.º 6.871/16 e na Lei Municipal n.º 6.939/17, é assegurado o direito de inscrever-se para o cargo 
em Concurso Público, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência.
2. Em cumprimento a legislação Federal, Estadual e Municipal, ser-lhes-á reservado o percentual de 5% 
(cinco por cento) das vagas a serem preenchidas.
3. As frações decorrentes do cálculo do percentual de que trata o caput desse artigo só serão arredondadas 
para o número inteiro subsequente quando maiores ou iguais a 05 (cinco).
4. O candidato com deficiência, antes de inscrever-se no presente concurso deverá verificar se as atribuições 
do cargo são compatíveis com a sua deficiência.
5. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no artigo 
4º do Decreto Federal n.º 3.298/99 e suas alterações, na Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça, e na 
Lei Brasileira de Inclusão (LBI) n.º 13.146/15 – Estatuto da Pessoa com Deficiência.
6. As pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no artigo 40 do Decreto 
Federal n.º 3.298/99, participarão do concurso em igualdade de condições com os demais candidatos, no 
que se refere ao conteúdo da prova, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de 
aplicação da prova.
7. O candidato com deficiência poderá requerer no ato da inscrição e na forma disciplinada pelo Capítulo 
III deste Edital, condição especial, para o dia de realização da prova, indicando as suas necessidades, 
conforme previsto no artigo 40, parágrafos 1º e 2º, do Decreto Federal n.º 3.298/99 e alterações.
8. O candidato deverá declarar no ato da inscrição tal condição, especificando-a no Formulário 
de Inscrição preenchido via internet nos termos indicados no Capítulo III e enviar os documentos 
especificados no item 8.1, SOMENTE na extensão PDF colorido e que não ultrapasse 4 MB (quatro 
megabytes) pelo sistema de documentos, disponível no link https://www2.bauru.sp.gov.br/documentos/
cadastrar.aspx?a=162, no período de 21 (vinte e um) a 30 (trinta) de março de 2022.
8.1. Para Efetivar sua Inscrição nos termos indicados no Capítulo III, o candidato com deficiência deverá 
enviar Laudo Médico SOMENTE na extensão PDF colorido e que não ultrapasse 4 MB (quatro 
megabytes) expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses antes do término do período designado 
para as inscrições, atestando a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código 
correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, a provável causa da deficiência que lhe 
acomete, se há sequelas que assegurem a adaptação de sua prova, informando ainda, o nome do candidato, 
carteira de identidade (RG), número do CPF, carimbo, assinatura e CRM do Médico, conforme modelo do 
Anexo III.
a) O Laudo Médico para os fins acima indicados deverá constar expressamente que a deficiência se 
enquadra na previsão do artigo 4º e seus incisos do Decreto Federal n.º 3.298/99 e alterações posteriores.
8.2. Para melhor utilização do sistema de documentos eletrônicos, recomenda-se o uso do navegador 
Chrome ou Firefox.
8.3. Para sua segurança, o candidato deverá acompanhar diariamente o andamento de seu protocolo no 
sistema de documentos, disponível no link https://www2.bauru.sp.gov.br/documentos/buscar.aspx  no 
período estabelecido no item 8 deste capítulo.
8.4. Não serão considerados os laudos emitidos ou enviados fora do prazo, pelos correios, por e-mail ou por 
quaisquer outras formas não especificadas no Edital.
8.5. Não serão considerados para fins de reserva de vaga laudos ilegíveis e/ou com rasuras, incompletos ou 
provenientes de arquivo corrompido.
9. Além do já determinado, o candidato com deficiência deverá declarar, quando da inscrição, se deseja 
concorrer às vagas reservadas aos candidatos com deficiência, no campo destinado para tal finalidade.
10. O candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme as instruções constantes neste 
Capítulo, não poderá impetrar recurso administrativo em favor de sua condição.
11. O candidato com deficiência, se classificado na forma estabelecida por este Edital, além de figurar na 
lista de classificação geral, terá seu nome constante da lista específica de deficientes.
12. O candidato com deficiência aprovado no concurso regulado por este Edital, quando convocado, deverá, 
munido de documento de identidade original, submeter-se à avaliação a ser realizada pelos médicos 
oficiais do Município de Bauru, objetivando verificar se a deficiência declarada se enquadra na previsão do 
artigo 4º, do Decreto Federal n.º 3.298/99 e suas alterações, assim como se há compatibilidade ou não da 
deficiência com as atribuições do cargo a ser ocupado, nos termos dos artigos 37 e 43 da referida norma, 
observadas as seguintes disposições:
12.1. A avaliação de que trata este Item terá caráter terminativo.
12.2. Verificada a incompatibilidade entre a deficiência e as atribuições do cargo postulado, o candidato 
será eliminado do certame.
12.3. Será eliminado da lista de deficientes o candidato, cuja deficiência assinalada no Formulário de 
Inscrição não se fizer constatada na forma do artigo 4º e seus incisos do Decreto Federal n.º 3.298/99 e suas 
alterações, devendo o mesmo permanecer apenas na lista de classificação geral.
13. As vagas reservadas que não forem providas por falta de candidatos com deficiência ou por reprovação 
no concurso ou na perícia médica, esgotada a listagem especial, serão preenchidas pelos demais candidatos 
com estrita observância à ordem classificatória.
14. A não observância, pelo candidato, de qualquer das disposições deste Capítulo, implicará a perda do 
direito a ser nomeado para as vagas reservadas aos candidatos com deficiência.
15. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para o Concurso Público regulado por este Edital 
e não será devolvido ao candidato.
16. Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de 
restrição funcional, licença por motivo de saúde ou aposentadoria por invalidez.
17. As decisões sobre o requerimento de inscrição como deficiente serão publicadas no Diário Oficial de 
Bauru em 26 (vinte e seis) de abril de 2022.
18. Contra a decisão que indeferir a solicitação de inscrição como deficiente caberá recurso, devidamente 
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1° 
(primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br
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CAPÍTULO VIII – DA PROVA E RESPECTIVA PONTUAÇÃO:
1. O concurso regulado pelo presente Edital será na modalidade “Provas”, com caráter eliminatório e 
classificatório, com valores atribuídos, a seguir:

Cargo Fases N.º 
Questões Peso Caráter Duração 

da Prova

Assistente em 
Manutenção, 

Conservação e Transporte 
– SERVENTE DE 

LIMPEZA

Prova 
Objetiva

Conhecimentos 
Específicos 20

100 Eliminatório e 
Classificatório 03 horas

Língua 
Portuguesa 10

Matemática 10
Legislação 10

2. O Concurso Público realizado para preenchimento do cargo de Assistente em Manutenção, 
Conservação e Transporte – SERVENTE DE LIMPEZA será composto por Prova Objetiva nos termos 
abaixo descritos:
2.1. 1ª Fase - Prova Objetiva: de caráter eliminatório e classificatório, valendo 100 (cem) pontos, prevista 
para realizar-se no dia 15 (quinze) de maio de 2022, será composta por 50 (cinquenta) questões objetivas 
de múltipla escolha com 04 (quatro) alternativas cada uma, versando sobre os assuntos constantes no 
Conteúdo Programático do Anexo II, sendo considerada apenas 01 (uma) alternativa correta, e sua 
aplicação terá duração de 03 (três) horas, sendo aprovados os candidatos que obtiverem no mínimo 60% 
(sessenta por cento) de aproveitamento.

CAPÍTULO IX – DA REALIZAÇÃO DA PROVA:
1. A data, local e horário para realização da 1ª Fase - Prova Objetiva serão publicados no Edital de 
Convocação no Diário Oficial de Bauru em 26 (vinte e seis) de abril de 2022.
2. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações na imprensa 
oficial, não podendo alegar desconhecimento ou justificar sua ausência ou atraso na realização da 1ª 
Fase - Prova Objetiva.
3. O candidato deverá comparecer ao local designado para realização da 1ª Fase - Prova Objetiva, com 
antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para seu início, munido do seguinte 
documento original: Carteira de Identidade (RG) ou Carteira Expedida por Órgão de Classe que 
tenha força de documento de identificação ou Carteira de Trabalho ou qualquer outro documento 
com foto reconhecido por lei. Não serão aceitas cópias, ainda que autenticadas.
3.1. Por medida de segurança, o candidato deverá levar no dia da Prova o Comprovante de Inscrição.
3.2. Será obrigatório o uso de máscara facial e de álcool em gel (70%) devido aos protocolos específicos 
em razão da pandemia COVID-19.
4. Os documentos deverão estar em perfeitas condições e com fotos atuais, de forma a permitirem 
com clareza a identificação do candidato.
5. O não comparecimento na 1ª Fase - Prova Objetiva, qualquer que seja o motivo, caracterizará a 
desistência do candidato e resultará na sua automática eliminação. Não será concedida, em nenhuma 
hipótese, uma segunda chamada de prova.
5.1. Poderá ser aferido a temperatura corporal, sendo excluído o candidato que tiver com temperatura acima 
de 37,8 graus centígrados.
5.2. Não serão considerados os casos de alterações psicológicas, patológicas e/ou fisiológicas temporárias 
de candidatos e não será dispensado tratamento diferenciado em função dessas alterações, não havendo a 
possibilidade de oferecer condição especial e segunda chamada de Prova.
6. Ao adentrar a sala de aplicação, o candidato não poderá ausentar-se da mesma antes do início da prova.
7. O candidato somente poderá ausentar-se da sala em que será aplicada a Prova Objetiva, após o início da 
mesma, para beber água ou ir ao banheiro, acompanhado de um fiscal.
8. Nos casos de necessidade de atendimento de urgência, o candidato poderá ausentar-se da sala e ser 
atendido nas dependências do local onde se realiza a prova sob acompanhamento de um fiscal. Ao final do 
atendimento, poderá retornar à sala, sem prorrogação do prazo para término da prova.
9. A inviolabilidade das provas será comprovada na sala de aplicação, no momento do rompimento do(s) 
lacre(s) e da(s) embalagem(ns) de provas, na presença de até 03 (três) testemunhas e mediante  assinatura 
de Ata de ocorrência/Termo de compromisso.
10. O horário de início da prova está previsto a partir das 09 horas, após os devidos esclarecimentos sobre 
sua aplicação.
11. O candidato somente poderá entregar a Prova Objetiva e o Cartão Resposta, depois de transcorrida 01 
(uma) hora do início da aplicação da mesma.
12. É reservado à Coordenação do Concurso, caso julgue necessário, o direito de utilizar detector de 
metais, durante a aplicação da(s) prova(s). Caso o candidato seja flagrado pelo detector de metal portando 
qualquer tipo de aparelho eletrônico, será excluído do concurso.
13. Durante a realização de qualquer prova deste Concurso Público não será permitida a utilização de 
qualquer tipo de aparelho que realize a gravação de imagem, de som, ou de imagem e som pelo candidato, 
pelos seus familiares ou por quaisquer outros estranhos ao Concurso Público. Caso haja qualquer 
necessidade de realização de uma ou mais modalidades de gravação aqui citada, com vistas à produção 
do conhecimento a ser avaliado pela Comissão Examinadora do Concurso Público, caberá à Prefeitura 
Municipal de Bauru e, somente a ela, a realização, o uso e a guarda de todo e qualquer material produzido.
14. Os candidatos não poderão adentrar a sala de prova utilizando quaisquer acessórios de chapelaria, tais 
como chapéu, boné, gorro, lenços, etc., exceto quando em tratamento de saúde, mediante apresentação de 
laudo médico no dia da realização da Prova Objetiva, ficando a critério da Coordenação do Concurso a 
avaliação dos casos específicos.
15. Ao ingressar na sala para realização da prova, os candidatos deverão lacrar todos os seus pertences em 
embalagem plástica fornecida pela organização deste Concurso Público, desligando todos os equipamentos 
eletrônicos (celulares, relógio de qualquer espécie, etc...) uma vez que, se os mesmos emitirem qualquer 
tipo de sinal sonoro, após abertura do lacre da Prova, o candidato será excluído do certame.
16. Caso o candidato seja flagrado com algum pertence sem lacre poderá ser eliminado do certame.
17. A embalagem plástica, contendo os objetos pessoais, deverá permanecer durante todo o concurso 
debaixo da carteira.
17.1. O candidato que não atender tal determinação poderá ser eliminado do certame.
17.2. Sugere-se aos candidatos, antes de lacrar seus pertences que verifiquem se estão portando todos 
os itens necessários à execução da prova (óculos de grau (exceto óculos escuro), caneta esferográfica de 
material transparente, documento de identificação).
17.3. Após o início da Prova Objetiva não será permitido o rompimento do lacre, exceto quando a 
Coordenação do Concurso julgar necessário.
17.4. A embalagem plástica tratada no Item 15 só poderá ser violada após a saída do candidato do local 
estabelecido para realização da prova.

CAPÍTULO X – DO JULGAMENTO DA PROVA E DA SUA CLASSIFICAÇÃO:
1. A 1ª Fase - Prova Objetiva aplicada aos candidatos ao cargo de Assistente em Manutenção, 
Conservação e Transporte – SERVENTE DE LIMPEZA terá caráter eliminatório e classificatório, 
atribuindo-se 2,00 (dois pontos) a cada questão correta. Será considerado aprovado aquele que obtiver, no 
mínimo, 60% (sessenta por cento) de aproveitamento.
2. As questões da Prova Objetiva serão respondidas em um Cartão Resposta personalizado, que 
constará os dados do candidato.
3. Não será computada questão com emenda ou rasura, ainda que legível, nem questão não respondida ou 
que contenha mais de uma resposta, mesmo que uma delas esteja correta.
4. Os candidatos que fizerem algum tipo de rasura ou não preencherem corretamente o Cartão Resposta, 
com caneta esferográfica de tinta azul ou preta fabricada em material transparente de acordo com as 
instruções constantes na Folha de Rosto da Prova Objetiva e com as informações transmitidas pelos fiscais 
de sala, terão sua prova anulada.
5. Os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente no Cartão Resposta serão de inteira 
responsabilidade do candidato, portanto não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às 
respostas ou à assinatura, pois qualquer marca poderá ser lida pela leitora óptica, prejudicando o candidato.
6. O Cartão Resposta será o único documento válido para correção e NÃO será substituído em hipótese 
alguma, salvo se detectado erro ocasionado pela Coordenação do Concurso.
7. O candidato é responsável pela conferência de seus dados pessoais registrados no Cartão Resposta, tais 
como nome, número de inscrição e Cadastro de Pessoa Física (CPF).
8. A Prova Objetiva será corrigida por meio de leitura óptica, não sendo prevista a correção manual.
9. Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do certame o candidato que, durante a 
realização da prova:
9.1.  for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a execução da prova;
9.2. faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas e/ou com 
os demais candidatos;
9.3. recusar-se, por qualquer motivo, a devolver o caderno de prova ou cartão resposta, quando solicitado;
9.4. descumprir as instruções contidas no caderno de prova.
10. O resultado da 1ª Fase - Prova Objetiva será publicado oportunamente no Diário Oficial de Bauru.
11. Da divulgação do Resultado constarão apenas os candidatos aprovados para o cargo tratado neste edital.
12. Os candidatos aprovados no presente concurso serão classificados em ordem decrescente de pontuação e 
a posse será feita obedecendo-se rigorosamente à ordem de classificação e as necessidades da Administração 
Pública, de acordo com sua conveniência e oportunidade.
13. Em caso de empate na nota final do concurso, terá preferência o candidato que, na seguinte ordem:
a) tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, até o último dia de inscrição neste concurso, conforme 
prescrito pelo artigo 27, parágrafo único, da Lei n.º 10.741/03 (Estatuto do Idoso);
b) Conforme Lei Municipal n.º 7.083/18, comprovar ter realizado 90 (noventa) horas de serviços 
voluntários nos 12 (doze) meses imediatamente antecedentes a data do último dia de inscrição e comprovar 
a realização de curso de capacitação de 03 (três) horas de duração, cujo conteúdo deverá abordar temas 
sobre conduta ética, direitos, deveres e proibições;
b1) O candidato deverá informar a realização de serviço voluntário no ato de sua inscrição e para fins 
de validação encaminhar o comprovante do curso de capacitação e a declaração do trabalho voluntário, 
conforme item b) em até 30 (trinta) dias corridos a contar do último dia de inscrição;
b2) Tais documentos deverão ser enviados SOMENTE na extensão PDF colorido e que não ultrapasse 
4 MB (quatro megabytes)  pelo sistema de documentos disponível no link https://www2.bauru.sp.gov.
br/documentos/cadastrar.aspx?a=164. Para melhor utilização do sistema de documentos eletrônicos, 
recomenda-se o uso do navegador Chrome ou Firefox;
b3) Caso o candidato não comprove documentalmente ter exercido o voluntariado, conforme previsto no 
item b1) deste capítulo, desde que tenha declarado essa condição (no ato da inscrição), não terá direito a 
este critério de desempate neste Concurso Público;
b4) Para sua segurança, o candidato deverá acompanhar diariamente o andamento de seu protocolo no 
sistema de documentos, disponível no link https://www2.bauru.sp.gov.br/documentos/buscar.aspx  no 
período estabelecido no item b1)  deste capítulo.
b5) Não serão considerados documentos  enviados fora do prazo, pelos correios, por e-mail ou por quaisquer 
outras formas não especificadas no Edital.
b6) Não serão considerados documentos ilegíveis e/ou com rasuras, incompletos ou provenientes de 
arquivo corrompido.
b7) As decisões sobre deferimento/indeferimento de realização de serviço voluntário serão publicadas no 
Diário Oficial de Bauru em 17 (dezessete) de maio de 2022.
c) obtiver maior número de acertos nas questões de Conhecimentos Específicos da Prova Objetiva;
d) obtiver maior número de acertos nas questões de Língua Portuguesa da Prova Objetiva;
e) obtiver maior número de acertos nas questões de Matemática da Prova Objetiva;
f) obtiver maior número de acertos nas questões de Legislação da Prova Objetiva;
g) tiver maior idade entre os candidatos.

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

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

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

transitada em julgado, desde que não tenha ocorrido prescrição.
6. Para posse é vedada:
a) a acumulação de aposentadoria e cargo de um mesmo regime próprio de previdência ou regimes próprios 
distintos, salvo aqueles com previsão legal expressa no art.40, inciso 6º da Constituição Federal vigente.
b) a acumulação remunerada de cargos públicos exceto aquelas previstas no art. 37, inciso XVI, alíneas a, 
b e c da Constituição Federal vigente e Súmula 246.
c) qualquer acumulação remunerada de cargos havendo incompatibilidade de horário.
7. De acordo com a Lei Municipal n.º 6.525/14, o candidato que tiver o interesse em ser tratado pelo nome 
social, deve requerer no ato da posse.
8. Para posse somente serão aceitos documentos originais ou fotocópias autenticadas.

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

CAPÍTULO XV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
1. A inexatidão das afirmativas, irregularidades de documentos ou outras ocorrências constatadas no 
decorrer do processo, ainda que verificadas posteriormente a aplicação das provas, acarretarão a perda dos 
direitos decorrentes do Concurso Público.
2. A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes 
de:
a) endereço não atualizado;
b) endereço de difícil acesso;
c) correspondência devolvida pela ECT por razões diversas de fornecimento e/ou endereço errado do 
candidato;
d) correspondência recebida por terceiros.
3. Toda a menção a horário neste Edital e em outros atos dele decorrentes terá como referência o horário 
oficial de Brasília – DF.
4. Motivarão a eliminação do candidato do Concurso Público, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, a 
burla ou a tentativa de burla a quaisquer das normas definidas neste Edital ou a outras relativas ao Concurso 
Público, aos comunicados, às instruções ao candidato ou às instruções constantes da prova.
5. O prazo de validade do presente Concurso Público será de 02 (dois) anos, a contar da data de sua 
Homologação, podendo ser prorrogado por igual período, de acordo com a necessidade da Administração 
Pública.
6. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar as publicações de todos os atos, editais 
e comunicados referentes a este concurso, devendo ainda manter atualizado seu endereço para 
correspondência e demais dados, no cadastro efetuado pelo mesmo, na área de CONCURSOS/PORTAL 
DO CANDIDATO do site: www.bauru.sp.gov.br, inclusive após divulgação do resultado final.
7. Os atos relativos ao Concurso Público serão publicados no Diário Oficial de Bauru que estará disponível 
na internet no endereço www.bauru.sp.gov.br e também estão disponíveis na área de CONCURSOS/
PORTALDOCANDIDATO, não se aceitando justificativas para o desconhecimento dos prazos neles 
assinalados.
8. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria n.º 236/2022.

ANEXO I
DESCRIÇÃO DO CARGO

ASSISTENTE EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE – SERVENTE DE 
LIMPEZA
Executar tarefas de limpeza e manutenção. Efetuar varrição de todos os ambientes e entorno dos prédios. 
Lavar, limpar e secar os ambientes e entorno dos prédios, com material de limpeza adequado. Lavar 
banheiros/sanitários, azulejos, pias e vasos sanitários. Repor materiais de higiene pessoal nos sanitários. 
Tirar pó de todos os ambientes e objetos, incluindo ventiladores. Limpar mesas, janelas, paredes, portas, 
divisórias, armários, entre outros. Aplicar cera nos pisos. Manter organizado o ambiente de trabalho, 
após a realização da limpeza. Fazer a limpeza dos utensílios de cozinha. Realizar limpeza e organização 
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das despensas de produtos e/ou alimentos. Recolher e alocar o lixo adequadamente. Identificar a falta de 
materiais de limpeza e informar ao superior. Preparar café, chá, entre outros. Auxiliar na organização e 
distribuição de água, café, chá, entre outros nos setores. Executar demais atividades inerentes à função 
essencial do cargo.

ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Programa
1. Higiene pessoal;
2. Perfil profissional e comportamental;
3. Noções de segurança do trabalho para a função;
4. Limpeza de ambientes e superfícies: procedimentos, produtos, materiais            e equipamentos;
5. Classificação de resíduos, acondicionamento, coleta e destinação final.

Referência Bibliográfica
1. FUNDAÇÃO CASA. Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente. Manual de Higiene, 
Limpeza, Desinfecção e Esterilização; 2020. Disponível em: 
https://justica.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/03/FCasa_Livreto_Higienizacao_DIGITAL.pdf.pdf
 Acesso em 15 fev. 2022
2. SÃO PAULO (Estado). Secretaria do Meio Ambiente. Coleta Seletiva: na escola, no condomínio, na 
empresa, na comunidade. 2. ed. São Paulo: 2013. Disponível em: <  http://arquivos.ambiente.sp.gov.br/
cea/2014/11/coleta-seletiva-em-comunidade-empresa-escola-condominio.pdf. >. Acesso em: 12 fev. 2022.
3. BRASIL. 2001. Resolução CONAMA n.º 275, de 25 de abril de 2001. Estabelece o código de 
cores para os diferentes tipos de resíduos, a ser adotado na identificação de coletores e transportadores, 
bem como nas campanhas informativas para a coleta seletiva. Diário Oficial da União, Brasília, 19 jun. 
2001. Disponível em: < http://protegeer.gov.br/images/documents/35/Resolu%C3%A7%C3%A3o%20
CONAMA%20N%C2%BA%20275.2001.pdf  >. Acesso em: 11 fev. 2022.
4. BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Recursos humanos. In: ______Segurança do 
paciente em serviços de saúde: limpeza e desinfecção de superfícies. Brasília: ANVISA, 2012. Cap. 4, p. 
29-41. Disponível em: <https://www.pncq.org.br/uploads/2018/Manual_Limpeza_e_Desinfeccao_2012_
(1).pdf. >. Acesso em: 12 fev. 2022.
5. BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Equipamentos e materiais utilizados na limpeza 
e desinfecção de superfícies. In: ______Segurança do paciente em serviços de saúde: limpeza e 
desinfecção de superfícies. Brasília: ANVISA, 2012. Cap. 6, p. 51-60. Disponível em: < https://www.
pncq.org.br/uploads/2018/Manual_Limpeza_e_Desinfeccao_2012_(1).pdf. >. Acesso em: 12 fev. 2022.
6. ABRALIMP. Associação Brasileira do Mercado de Limpeza Profissional. Manual de Procedimentos 
de Limpeza Durante a Pandemia de Covid 19. Disponível em: http://www.hu.ufsc.br/setores/banco-
de-sangue/wp-content/uploads/sites/39/2017/11/Manual-de-Procedimentos-de-Limpeza-Covid-19.pdf.pdf 
. Acesso em: 12 fev. 2022.
7. HUPAA. Hospital Universitario Professor Alberto Antunes. Procedimento Operacional Padrão: 
Higiene Hospitalar.  Alagoas: Ministério da Educação, 2019. Disponível em: < https://www.gov.br/
ebserh/pt-br/hospitais-universitarios/regiao-nordeste/hupaa-ufal/acesso-a-informacao/procedimento-
operacional-padrao/hotelaria/pops2020/pop-higienizacao-em-pdf.pdf/@@download/file/POP%20
HIGIENIZA%C3%87%C3%83O%20EM%20PDF.pdf >. Acesso em: 12 fev. 2022

LÍNGUA PORTUGUESA
Programa
1. Compreensão e interpretação de textos.
2. Gêneros textuais, suas características e tipologia textual.
3.Emprego do vocabulário.
4. Semântica: Sinonímia, antonímia e polissemia. Palavras homófonas e parônimas. Denotação e Conotação.
5. Alfabeto, acentuação gráfica; uso do hífen (de acordo com a Nova Ortografia).
6. Divisão sílábica.
7. Encontro vocálico; encontro consonantal e dígrafo.
8. Uso dos “porquês”.
9. Emprego das palavras: mal e mau; menos e menos, meio e meia).
10. Morfologia (dez classes gramaticais); formação das palavras (derivação e composição)
11. Uso do verbo – flexão verbal, compreensão das pessoas e tempos verbais.
12. Sintaxe, estudo do sujeito, predicado, verbos transitivos, intransitivos, objeto direto e indireto).
13. Frase e oração.
14. Período simples e composto.
15. Uso do sinal indicador de crase.
16. Concordância verbal e nominal.
17. Emprego dos sinais de pontuação.
18. Elementos da comunicação e funções da linguagem.
19. Figuras de linguagem (metáfora, comparação, hipérbole e metonímia).
20. Utilização dos vocábulos de acordo com a norma-padrão da língua.

MATEMÁTICA
1. Conjunto de números: naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais. Operações, expressões numéricas, 
resolução de problemas, raiz quadrada. Frações e Números decimais. Mínimo Múltiplo Comum e Máximo 
Divisor Comum.
2. Sistema de Medidas: comprimento, superfície, massa, capacidade, tempo e volume.
3. Porcentagem. Problemas de aplicação.
4. Grandezas proporcionais. Razão e Proporção.
5. Regra de três simples e composta.
6. Função polinomial do 1º e 2º graus. Equações: 1º. Grau e 2º graus. Inequações.
7. Expressões Algébricas. Fração Algébrica.
8. Geometria: Ângulos e Polígonos. Cálculo do perímetro e área das figuras planas regulares. Cálculo de 
volumes.
9. Resolução de situações-problemas.
10. Problemas de raciocínio-lógico.
11. Tratamento da informação.  

LEGISLAÇÃO 
1. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 – (Artigos: 1º ao 4º; 29 ao 31; 37 ao 41). 
Disponível em: https://www2.bauru.sp.gov.br/administracao/concursos/legislacoes.aspx 

2. Lei Orgânica Municipal – (Artigos: 1º ao 4º; 8º ao 16; 27; 28; 31; 34; 34-A; 39 ao 49; 51; 69; 70; 93 ao 
95; 188; 195). Disponível: https://www2.bauru.sp.gov.br/administracao/concursos/legislacoes.aspx 
3. Lei Municipal n.º 3.601, de 27 de julho de 1993 – Estrutura Organizacional da Prefeitura Municipal de 
Bauru – (na íntegra). Disponível em: https://www2.bauru.sp.gov.br/administracao/concursos/legislacoes.
aspx
4. Lei Municipal n.º 5.804, de 10 de novembro de 2009 – Regula Atos e Processos Administrativos no 
Âmbito da Administração Pública Municipal – (Artigos 1º ao 6º; 16; 17; 22; 23;). Disponível em: https://
www2.bauru.sp.gov.br/administracao/concursos/legislacoes.aspx
5. Lei Municipal n.º 1.574, de 1º de janeiro de 1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 
Bauru – (na íntegra). Disponível em: https://www2.bauru.sp.gov.br/administracao/concursos/legislacoes.
aspx 
6. Lei Municipal n.º 3.781, de 21 de outubro de 1994 – Dispõe sobre o Direito de Petição e sobre o Regime 
Disciplinar do Servidor Público Municipal de Bauru – (na íntegra). Disponível em: https://www2.bauru.
sp.gov.br/administracao/concursos/legislacoes.aspx 
7. Lei Municipal n.º 4.830, de 17 de maio de 2002 – Transforma o Serviço de Previdência dos Municipiários 
de Bauru – SEPREM – na Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru 
- FUNPREV – (Artigo 1º; 2º; 4º; 49 ao 61). Disponível em: https://www2.bauru.sp.gov.br/administracao/
concursos/legislacoes.aspx 
8. Lei Municipal n.º 5.975, de 1º de outubro de 2010 – Dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Salário 
- PCCS; sobre o reenquadramento, sobre a reconfiguração das carreiras, sobre a instituição de jornadas 
especiais, sobre a criação de nova grade salarial para os cargos efetivos e em comissão, sobre a extinção de 
adicionais, produtividades e gratificações dos servidores públicos municipais, exceto os cargos específicos 
da área de saúde e de educação - (na íntegra).  Disponível em: https://www2.bauru.sp.gov.br/administracao/
concursos/legislacoes.aspx 

ANEXO III
RELATÓRIO MÉDICO SOBRE PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS

Atesto que o(a) Sr(a)(ta) ______________________________________________, portador(a) do 
número de RG _____________________ e do CPF ________________________, inscrito sob o número 
_________________no concurso público para o cargo de ________________________________é pessoa 
com deficiência, segundo o conceito e critérios expressos no artigo 4º, do Decreto n.º. 3298, de 20.12.1999, 
com redação dada pelo artigo 70, do Decreto n.º. 5296, de 02.12.2004, da espécie (física, auditiva, visual, 
mental ou múltipla) ____________________.
Descrição da Deficiência:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Código CID-10:______________.
- Deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando 
o comprometimento da função física (exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades 
para o desempenho de funções), apresentando-se sob a forma de:
1. paraplegia
2. paraparesia
3. monoplegia
4. monoparesia
5. tetraplegia  
6. tetraparesia
7. triplegia
8. triparesia
9. hemiplegia
10. hemiparesia
11. ostomia
12. amputação ou ausência de membro
13. paralisia cerebral
14. nanismo
15. membros com deformidade congênita ou adquirida
- Deficiência Auditiva (anexar exame audiométrico): perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um 
decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz;
- Deficiência Visual (anexar exame oftalmológico):
1. cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor 
correção óptica.
2. a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor 
correção óptica.
3. os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou 
menor que 60° .
4. ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores.
5. visão monocular (Súmula n. 377, do STJ)
- Deficiência Mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação 
antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como:
1. comunicação
2. cuidado pessoal
3. habilidades sociais
4. utilização dos recursos da comunidade
5. saúde e segurança
6. habilidades acadêmicas
7. lazer
8. trabalho
- Deficiência Múltipla: associação de duas ou mais deficiências;
- Reabilitação pela Previdência Social (anexar declaração do INSS).
Local e Data: __________________________
Nome completo do médico/CRM:___________
Endereço para contato:_________________
Telefone para contato:_________________
Assinatura e carimbo do médico:__________
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ANEXO IV
MODELO DE REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES 

ESPECIAIS

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

Bauru/SP, _____ de __________ de 2022.
__________ (Assinatura do Candidato)__________

(Nome Completo do Candidato)

ANEXO V
MODELO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

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

Bauru/SP, _____ de __________ de 2022.
__________ (Assinatura do Candidato)__________

(Nome Completo do Candidato)
(Telefones para Contato)

ANEXO VI
CRONOGRAMA

Datas Eventos
22/02/2022 1ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
05/03/2022 2ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
19/03/2022 3ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
21/03/2022 Abertura das Inscrições
30/03/2022 Encerramento das Inscrições

21 e 22/03/2022 Período para Requerimento da Isenção da Taxa de Inscrição
24/03/2022 Publicação Deferimento de Requerimento de Isenção de Taxa de Inscrição

21 a 30/03/2022 Período para Solicitar Condição Especial para Realizar a Prova e Vaga de 
Deficiente

21/03/2022 a 13/05/2022 Período para Solicitar Condição Especial para Lactante

26/04/2022 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento para Condição 
Especial e Vaga de Deficiente

26/04/2022 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva 
05/05/2022 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva 
14/05/2022 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva
15/05/2022 Previsão da Realização da Prova Objetiva
17/05/2022 Previsão de Divulgação do Gabarito
17/05/2022 Publicação deferimento/indeferimento de Realização de Serviço Voluntário
09/06/2022 Previsão de Classificação Final
28/06/2022 Previsão de Homologação

Bauru/SP, 22 de fevereiro de 2022.
EVERSON DEMARCHI

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL

TREINAMENTO DE INTEGRAÇÃO
 

Estão abertas as inscrições para o Treinamento de Integração, que tem como objetivo fornecer informações 
sobre os principais aspectos que norteiam a vida funcional do servidor público municipal. Conforme a Lei 
Municipal n.º 7.245, de 30 de julho de 2.019, artigo 39, inciso I, o treinamento de integração é destinado 
aos novos servidores, bem como para aqueles que desejam reciclar seus conhecimentos. O Treinamento é 
composto pelos seguintes módulos:

1. Apresentação DRH/EGPM - Departamento de Recursos Humanos e Escola de Gestão Pública Municipal
2. DP - Departamento de Pessoal
3. DAF - Departamento de Avaliação Funcional
3.1. SESMET - Setor de Segurança e Medicina do Trabalho
3.2. Seção de Benefícios
4. TI - Tecnologia da Informação
5. FUNPREV - Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru
6. Secretaria de Saúde (conteúdo que abrange somente a vida funcional dos servidores lotados ou que 
vierem a atuar na Secretaria da Saúde)
7. Materiais e Legislação Vigente

Para acessar o Treinamento de Integração o servidor deverá acessar o link https://egpm.bauru.sp.gov.br/ 
utilizando seu usuário e senha da Intranet.

Em seguida, acessar o ícone Inscrições Abertas e matricular-se no treinamento.
Caso não possua acesso a INTRANET entre em contato com sua chefia imediata ou expediente para 
que a mesma abra chamado e solicite seu acesso junto a TI.

Organização e Realização: Escola de Gestão Pública Municipal com a participação de servidores dos 
respectivos departamentos/área.

O Treinamento de Integração passa a ter o encerramento de suas inscrições no dia 15 de junho de 2022. 
Essa mudança é uma adequação administrativa que nada interfere na realização por parte dos servidores 
que continuam a ter 30 dias após sua inscrição para realizar o treinamento. No segundo semestre abriremos 
novamente as inscrições.

CONFIRA AS CAPACITAÇÕES COM INSCRIÇÕES ABERTAS
 
A partir de agora, o acesso à plataforma de Ensino à Distância (https://egpm.bauru.sp.gov.br/) passa a 
ser feito somente pelo login e senha usados pelo servidor para acessar a Intranet. Caso não possua acesso 
a Intranet deverá entrar em contato com a Chefia imediata ou Expediente de sua Secretaria e solicitá-lo.

Todas as capacitações como cursos, palestras, treinamentos e workshops passam a estar disponíveis a partir 
da realização da inscrição, tendo o servidor o prazo de 30 dias para conclusão da capacitação, não sendo 
prorrogável. O certificado será liberado após o servidor ter completado todas as atividades propostas e 
atingido os critérios avaliativos.

ATENÇÃO! Os certificados para as capacitações realizadas até agosto de 2021 estão disponíveis no site 
da escola (https://sites.bauru.sp.gov.br/escoladegoverno/), de setembro em diante todos certificados das 
capacitações de Ensino à Distância serão gerados pela plataforma (https://egpm.bauru.sp.gov.br/) e ficarão 
disponíveis na mesma.

As inscrições para as seguintes capacitações poderão ser realizadas até 15/11/2022 diretamente no site 
https://egpm.bauru.sp.gov.br/.

Capacitação Palestrante(s) Carga 
Horária

Progressão 
por 

Qualificação 
Profissional

(PQP)
Curso EaD: Introdução à Lei Geral de 
Proteção de Dados ao Setor Público – 

LGPD

Bruno Prado Guedes de Azevedo e 
Leonardo Góes de Almeida 05h Sim1

Programa: Educa Mente - Como lidar  
com as dificuldades emocionais de 

Adolescentes?

Luciana Zombini Handa, Núria 
Priscila Valentini Borro e Simone 
Aparecida Fechio Francisco Vieira

04h Sim1

Workshop: “Mente Clara Como a Água – 
Organização e Planejamento do seu dia” Antônio Puças Jr. e Júlio Batista 02h Não

Minicurso EaD: Saneantes Gisele Ap. Alves Corral dos Santos 02h Sim2
Minicurso EaD: Gestão de Resíduos Gilda Maria Scalfi Carvalho 02h Sim1

Minicurso EaD: “Atendimento Humanizado 
e de Qualidade: Desenvolvendo estratégias 

para realizar um bom atendimento”.

Simone Aparecida Fechio 
Francisco Vieira e Núria Priscila 

Valentini Borro Moretto
02h Sim1

Palestra EaD: Arborização Urbana: Lucro 
Ou Prejuízo? Quem dá mais? Marcela Mattos de Almeida Bessa 02h Sim3

Palestra EaD: Primeiros Socorros - Suporte 
Básico de Vida Ricardo Pereira Lucas 02h Sim1

Palestra EaD: A importância do equilíbrio 
para o ambiente e a atuação dos Zoológicos 

na conservação

Samantha Pereira Lima Bittencourt 
e Maisa Jampauli Bernardes 02h Sim4

Treinamento de Fiscais de Concurso 
Público - Turma II - - Não

Como planejar e gerir melhor o seu tempo? 
- Turma II

Simone Aparecida Fechio 
Francisco Vieira 02h Sim1

Assédio moral e sexual nas Organizações - 
Turma II Núria Priscila Valentini Borro 02h Sim1

Nova Ortografia: Módulo I - Turma II Josiane Gomes de Moraes 04h Sim1

Finanças Pessoais - Turma II
Gabriel Bellatto F. Prospero

Moisés Barbosa
Rafael M. Winckler

02h Não

Relação da diabetes com o desenvolvimento 
e tratamento da Periodontite Apical - Turma 

II
Rita de Cássia Ortega Sabage 02h Sim5

O Patrimônio Ferroviário Industrial Em 
Bauru/SP: Preservação, Possibilidades e 

Realidade
Ludmilla Tidei de Lima 02h Sim6

Motivação para o trabalho e para a vida em 
tempos de crise - Turma II

Simone Aparecida Fechio 
Francisco Vieira 02h Sim1

Procedimentos para utilização de EPI’S 
para profissionais da área da Saúde e 

recomendações contra a Covid-19 - Turma 
II

Ari Euclides Acosta
Maercy Peron Ferreira

Mario Sérgio Queixada Rodrigues
Pedro Antonio

Kesia Maria de Oliveira

02h Sim7

Comunicação e Expressão - Turma II Michelle Godoy de Mattos 02h Sim1
Mindfulness: Princípios Básicos  e Prática 

- Turma II Ynaiê Soares 02h Sim1
Compreendendo melhor o Stress: 

Fatores desencadeantes e estratégias de 
enfrentamento - Turma II

Núria Priscila Valentini Borro 02h Sim1

Diferenças entre Tristeza e Depressão e seus 
reflexos no ambiente de Trabalho - Turma II Talita Salvalagio Martignani 02h Sim1
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Workshop  Interferência das Emoções nas 
Resoluções de Conflitos

Tariane Franciele Bastos Pereira
Luciene Melo 02h Sim1

Workshop  Melhorias no Ambiente de 
Trabalho

Alexandra Ruiz Scremin
Alessandra Okada 02h Sim1

Workshop Desenvolvimento Profissional Janaina Correa
Débora Scardine da Silva Pistori 02h Sim1

Workshop  Autoconhecimento Tamiris de Cássia Batista
Elaine Medeiros 02h Sim1

Workshop Desenvolvimento Pessoal Ana Claudia Capello
Livia Cordeiro Amorim Bacchi 02h Sim1

1As inscrições estarão abertas a todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão aproveitar 
o certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional os servidores lotados nos cargos 
enquadrados na Lei n.º 5.975/2010.

2As inscrições estarão abertas a todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão aproveitar 
o certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional os servidores lotados nos cargos de 
Ajudante Geral, Servente de Limpeza, Comprador e Técnico de Segurança do Trabalho enquadrados na 
Lei n.º 5.975/2010.

3As inscrições estarão abertas a todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão aproveitar 
o certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional os servidores lotados nos cargos de 
Arquitetura, Desenhista Projetista, Engenheiro Ambiental e Engenheiro Florestal enquadrados na Lei n.º 
5.975/2010.

4As inscrições estarão abertas a todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão aproveitar 
o certificado para fins de progressão por qualificação profissional os servidores lotados no zoológico, cujos 
cargos estão enquadrados na Lei n.º 5.975/2010.

5As inscrições estarão abertas a todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão aproveitar 
o certificado para fins de progressão por qualificação profissional os servidores lotados no cargo de Médico 
do Trabalho enquadrado na Lei n.º 5975/10.

6As inscrições estarão abertas a todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão aproveitar 
o certificado para fins de progressão por qualificação profissional os servidores lotados nos cargos de 
Auxiliar de Biblioteca, Foguista, Maquinista de Trem, Agente Cultural, Agente de Turismo e Museólogo 
enquadrados na Lei n.º 5975/10.

7As inscrições estarão abertas a todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão aproveitar 
o certificado para fins de progressão por qualificação profissional os servidores lotados na Saúde, cujos 
cargos pertencem na Lei n.º 5975/10.
 

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

Secretária

EXTRATOS
CONTRATO Nº 10.645/22 - PROCESSO Nº 33.875/12 – LOCATÁRIO: MUNICÍPIO DE BAURU 
- LOCADOR: JAIR SANCHES VIEIRA - OBJETO: O presente contrato tem como objeto a locação 
do imóvel situado à Rua Dr. Antonio Prudente, nº 1-148, Jardim Estoril 3, registrado junto ao 1º Oficial 
de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de Bauru sob o 
número 1.779, de propriedade do LOCADOR. 2.1. A presente locação visa atender finalidade pública, não 
residencial, sendo o imóvel locado utilizado única e exclusivamente para abrigar a Casa dos Conselhos 
Municipais, vinculada à Secretaria Municipal do Bem Estar Social.- PRAZO: 24 meses – VALOR 
TOTAL: R$ 82.800,00 – PROPONENTES: 01 - MODALIDADE: Dispensa de Licitação, nos termos do 
artigo 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993. - ASSINATURA: 07/02/22, conforme 
art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93.

Secretaria da Educação
Maria do Carmo Monteiro Kobayashi

Secretária
DESENVOLVIMENTO NA CARREIRA

PORTARIA CDF – SE N.º 576/2022: A Secretaria Municipal de Educação, por meio de sua Comissão 
de Desenvolvimento Funcional, considerando o disposto no artigo 6º e incisos da Lei n.º 5.999/2010 
regulamentado pelo Decreto n.º 14.334/2019 e alterações posteriores, resolve:
Promover por desenvolvimento na carreira o(a) servidor(a) ROSELI ALVES SILVA, portador(a) do RG 
nº 22.XXX.XXX-9 e CPF n.º 132. XXX.XXX -22, matrícula nº 33.678, do cargo de ESPECIALISTA EM 
EDUCAÇÃO ADJUNTO – PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL para 
o cargo de ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL, 
classificado(a) em 34º lugar, regulado pelo Edital  nº 01/2021 ACESSO, a partir de 22/02/2022. 

PORTARIA CDF – SE N.º 577/2022: A Secretaria Municipal de Educação, por meio de sua Comissão 
de Desenvolvimento Funcional, considerando o disposto no artigo 6º e incisos da Lei n.º 5.999/2010 
regulamentado pelo Decreto n.º 14.334/2019 e alterações posteriores, resolve:
Promover por desenvolvimento na carreira o(a) servidor(a) MARIA LUCIA CARRARA, portador(a) do 
RG nº 13.XXX.XXX-8 e CPF n.º 058.XXX.XXX -80, matrícula nº 32.081, do cargo de ESPECIALISTA 

EM EDUCAÇÃO ADJUNTO – PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA 
INFANTIL para o cargo de ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 
BÁSICA INFANTIL, classificado(a) em 36º lugar, regulado pelo Edital  nº 01/2021 ACESSO, a partir 
de 22/02/2021. 

PORTARIA CDF – SE N.º 578/2022: A Secretaria Municipal de Educação, por meio de sua Comissão 
de Desenvolvimento Funcional, considerando o disposto no artigo 6º e incisos da Lei n.º 5.999/2010 
regulamentado pelo Decreto n.º 14.334/2019 e alterações posteriores, resolve:
Promover por desenvolvimento na carreira o(a) servidor(a) ROSILAINE REGINA MONTEIRO DA 
SILVA, portador(a) do RG nº 33.XXX.XXX-2 e CPF n.º 225.XXX.XXX-39, matrícula nº 30.655, do cargo 
de ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO – PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO 
BÁSICA INFANTIL para o cargo de ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO – PROFESSOR DE 
EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL, classificado(a) em 37º lugar, regulado pelo Edital  nº 01/2021 
ACESSO, a partir de 22/02/2021. 

PORTARIA CDF – SE N.º 579/2022: A Secretaria Municipal de Educação, por meio de sua Comissão 
de Desenvolvimento Funcional, considerando o disposto no artigo 6º e incisos da Lei n.º 5.999/2010 
regulamentado pelo Decreto n.º 14.334/2019 e alterações posteriores, resolve:
Promover por desenvolvimento na carreira o(a) servidor(a) BIANCA SIMINI RODRIGUES DOS 
SANTOS, portador(a) do RG nº 41. XXX.XXX-1 e CPF n.º 409.XXX.XXX-11, matrícula nº 33.867, 
do cargo de ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO – PROFESSOR SUBSTITUTO DE 
EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL para o cargo de ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO – PROFESSOR 
DE EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL, classificado(a) em 38º lugar, regulado pelo Edital  nº 01/2021 
ACESSO, a partir de 22/02/2021. 

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL
LEI Nº 5999/2010

REPUBLICAÇÃO 

NA PÁGINA 16 DO DOB DE 30/12/2021
 

ONDE SE LÊ:

Informamos abaixo os requerimentos de PROGRESSÃO POR QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 
– PQP, do CERTAME 2019/2021, LOTES 02, que foram DEFERIDOS, para conhecimento dos 
interessados:
MATRICULA AP DE PROTOCOLO SITUAÇÃO LOTE LEGISLAÇÃO

30673 05/08/2021 121.657/2021 DEFERIDO 02-2019-
2021

ART. 18 C/C ART 19 INC 
III LEI  5999/2010.

LEIA –SE:

Informamos abaixo os requerimentos de PROGRESSÃO POR QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 
– PQP, do CERTAME 2019/2021, LOTE 02, que foram INDEFERIDOS, para conhecimento dos 
interessados, LEMBRAMOS que o prazo para interposição de recurso é de 15 dias, a partir da data da 
publicação:
MATRICULA PROCESSO DECISÃO LOTE MOTIVAÇÃO

30673 121.657/2021 INDEFERIDO
02-

2019-
2021

JÁ APRESENTOU REQUERIMENTO 
ANTERIORMENTE – PROC 43.275/2021.

ARTIGO 32 DA LEI Nº 5999/2010.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A diretora da EMEI Floripes Silveira de Souza convoca os associados da Associação de Pais e Mestres 
– APM a comparecerem à Assembleia Geral para programação dos gastos das verbas da APM/PDDE, 
elaboração e deliberação do plano anual de trabalho, referentes ao ano de 2022. A primeira chamada será 
no dia 24/02/2022, quinta-feira às 15h00, na sede desta Unidade Escolar, sito a Rua João Guedes, nº 1-80, 
Edson Francisco Silva, nesta cidade de Bauru. Não havendo a presença de mais da metade dos associados, 
convocamos em segunda chamada, às 15h30, no mesmo local e data.

EXTRATOS
CONTRATO Nº 10.636/22 - PROCESSO Nº 105.559/21 – CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU 
- CONTRATADA: LS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA LTDA EPP - OBJETO: A 
CONTRATADA obriga-se nos termos de sua proposta devidamente anexada ao Processo Administrativo 
nº 105.559/21, fornecer ao CONTRATANTE: DIVERSOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA 
ATENDER A DEMANDA DE WI-FI NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, referente ao Lote 
04 devidamente descrito no Anexo I do Edital nº 500/21. - PRAZO: 12 meses – VALOR TOTAL: R$ 
92.478,90 – PROPONENTES: 10 - MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 402/21 - ASSINATURA: 
01/02/22, conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93.

CONTRATO Nº 10.637/22 - PROCESSO Nº 102.007/20 – (Sisdoc n° 181.967/21) – CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU - CONTRATADA: RONALDO MILANI COMERCIAL EIRELI - OBJETO: 
A CONTRATADA obriga-se nos termos de sua proposta anexada ao Processo Administrativo nº 102.007/20, 
a fornecer ao CONTRATANTE a QUANTIDADE DE: 04 (QUATRO) BATERIAS NOVAS E SELADAS 
PARA USO EM AUTOMÓVEIS E CAMINHÕES, cujas especificações estão indicadas no anexo I do 
Edital nº 104/21 e no Processo Administrativo nº 102.007/20, mediante emissão de Notas de Empenho 
e contrato, conforme termos de sua proposta devidamente anexada ao Processo Administrativo e preços 
abaixo consignados:
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LOTE 01 – BATERIAS DE 45 Ah, 65 Ah, 75 Ah, 80 Ah, 95 Ah, 100 Ah

ITEM UNIDADE QTD. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS MARCA/ 
MODELO

P.UNIT. 
R$

P. 
TOTAL 

R$

02 Unidade 1

Bateria solução chumbo ácido 
automotiva, 12 Volts, capacidade 

nominal: 100 Ah; Selada, sem 
manutenção, homologada junto ao 

Inmetro; garantia de 12 meses. Obs: A 
posição do polo positivo será definida 
quando da solicitação. 8.17.01.0013-3

Eletran/100SMS R$ 
386,50

R$ 
386,50

03 Unidade 1

Bateria solução chumbo ácido 
automotiva, 12 Volts, capacidade 

nominal:150 Ah; Selada, sem 
manutenção, homologada junto ao 

Inmetro; garantia de 12 meses. Obs: A 
posição do polo positivo será definida 
quando da solicitação. 8.17.01.0014-1

Eletran/150SBE R$ 
615,00

R$ 
615,00

LOTE 02 – COTA EXCLUSIVA PARA ME/EPP – BATERIAS DE 60 Ah

ITEM UNIDADE QTD. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS MARCA/ 
MODELO

P.UNIT. 
R$

P. 
TOTAL 

R$

01 Unidade 2

Bateria solução chumbo ácido 
automotiva, 12 Volts, capacidade 

nominal: 60 Ah; Selada, sem 
manutenção, homologada junto ao 

Inmetro; garantia de 12 meses. Obs: A 
posição do polo positivo será definida 
quando da solicitação . 8.17.01.0009-5

Eletran/60SPD R$ 
248,70

R$ 
497,40

PRAZO: 12 meses – VALOR TOTAL: R$ 1.498,90 – PROPONENTES: 07 - MODALIDADE: Pregão 
Eletrônico Nº 457/20 - ASSINATURA: 03/02/22, conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 
8.666/93.

CONTRATO Nº 10.655/22 - PROCESSO Nº 88.563/21 – CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU 
- CONTRATADA: AMERICA CLEAN COM. DE PROD. DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA ME 
- OBJETO: A CONTRATADA obriga-se nos termos de sua proposta devidamente anexada ao Processo 
Administrativo nº 88.563/21, fornecer ao CONTRATANTE: AQUISIÇÃO DE 605 UN. (SEISCENTOS 
E CINCO UNIDADES) DE LIXEIRAS COM PEDAL COM CAPACIDADE DE 20 L, 377 UN. 
(TREZENTOS E SETENTA E SETE UNIDADES) DE LIXEIRAS COM PEDAL COM CAPACIDADE 
DE 60 L. E 205 UN. (DUZENTOS E CINCO UNIDADES) DE LIXEIRAS COM PEDAL COM 
CAPACIDADE DE 100 L, devidamente descritos no Anexo I do Edital, através de contrato, conforme 
especificação constante no Anexo I do Edital nº 407/21. - PRAZO: 12 meses – VALOR TOTAL: R$ 
201.400,43  – PROPONENTES: 09 - MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 342/21 - ASSINATURA: 
14/02/22, conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93.

CONTRATO Nº 10.656/22 - PROCESSO Nº 14.004/21- (Sisdoc nº 14.819/22) – CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU - CONTRATADA: EDVALDO BATISTA DOS SANTOS 31651665877 - 
OBJETO: A CONTRATADA obriga-se. nos termos de sua proposta devidamente anexada no Processo 
Administrativo nº 14.004/21. a FORNECER AO CONTRATANTE DIVISÓRIAS DE MADEIRA, JOGO 
DE FERRAGEM DE PORTA E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, cujas especificações estão indicadas no 
Anexo I do Edital nº 137/21.

Item Descrição mínima Qtd. Unid.
Marca/ 

Modelo (se 
houver)

Valor 
Unitário 

R$

Valor Total 
R$

03

Divisória de madeira seca instalado com 
estruturas em aço naval, com 2,40m de 

altura. Deverá acompanhar jogo de ferragem, 
e todo e qualquer acessório extra, necessário 

para a instalação. 8.07.12.0007.5

240,00 m²
EUCATEX 

NAVAL 94,60 22.704,00

04 Mão de obra de instalação para divisoria e 
porta, item 3 9.19.05.0009.7 240,00 m² 13,76 3.302,40

05

Jogo de ferragem de porta contendo: 
fechadura de botão, 03 dobradiças, jogo 
de requadro de porta e jogo de batente. 

8.07.12.0009.1

6,00 und EUCATEX 
NAVAL 212,57 1.275,42

06 Mão de obra de instalação item 5.        
9.19.05.0010-0 6,00 und 11,1245 66,75

TOTAL DO LOTE 01 27.348,57
PRAZO: 12 meses – VALOR TOTAL: R$ 27.348,57 – PROPONENTES: 09 - MODALIDADE: 
Pregão Eletrônico nº 066/21 - ASSINATURA: 15/02/22, conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal 
nº 8.666/93.

Secretaria de 
Economia e Finanças

Everton de Araujo Basílio
Secretário

DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA
DIVISÃO DE AUDITORIA FISCAL DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS

PROCESSOS DEFERIDOS
122.803/2021 Luiz Roberto Bellini;
194.641/2021 Wagner Oscar Lourenço;

50.688/2021 Giovana Brino Quaggio;
57.000/2021 Paulo Henrique de Andrade;
56.718/2021 Fabiana Milena dos Santos Costa;

PROCESSOS INDEFERIDOS
40.173/2020 Bauru Tênis Clube;
21.992/2022 Rodrigo Gustavo Pompiano do Carmo;
155.705/2021 Maria Pereira de Oliveira;
162.619/2021 Reinaldo Caleda;
153.857/2021 Luciano Miguel Chacon;
172.124/2021 Eros Blattner Júnior;
39.031/2021 Paulo Henrique Malaquias Rangel;

NOTIFICAÇÃO 05/2022

Em cumprimento ao Art.2º da Lei Federal nº 9.452 de 20/03/97, ficam notificados todos os partidos políticos, 
os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais, com sede neste Município, o recebimento dos 
recursos federais, abaixo discriminados.

11/02/2022 PROGRAMA INC. VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$            19.085,30 
11/02/2022 PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA (PAB) R$              3.100,00 
11/02/2022 PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA (PAB) R$          963.315,52 
11/02/2022 PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA (PAB) R$          228.471,25 
11/02/2022 PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA (PAB) R$          139.485,25 
11/02/2022 PROGRAMA INC. VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$            19.085,30 
11/02/2022 Programa Informatiz. Un. Básicas de Saúde(PAB) R$            37.400,00 
11/02/2022 PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA (PAB) R$            20.960,49 
11/02/2022 RECURSOS SUS - ATENÇÃO MEDIA ALTA-MAC R$          349.796,50 
15/02/2022 AÇÕES DE ASSIST. FARMACÊUTICA R$          183.698,77 
15/02/2022 ISS SIMPLES R$            82.043,60 
15/02/2022 FUNDEB R$      1.715.407,87 
15/02/2022 IPI R$            84.930,06 
16/02/2022 PROGRAMA INC. VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$            37.550,08 
16/02/2022 PROGRAMA INC. VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$            62.800,67 
11/10/2021 PAVIMENTAÇÃO BAIRRO VAL DE PALMAS R$            44.571,43 

DIRETORA: ROSSANA CLAUDIA I. DOS SANTOS

DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

DIRETORA: JUSCELINE CAMILA DA SILVA

PROCESSO FORNECEDOR DOCUMENTO VALOR

103517/2021 ADALBERTO CREMONINI BOMBARDA & 
CIA LTDA ME 9796 R$      16.284,24

141766/2021 ALTAIR APARECIDO MIQUELONI JUNIOR 
ARTEFATOS ME 306 R$         650,00

141766/2021 ALTAIR APARECIDO MIQUELONI JUNIOR 
ARTEFATOS ME 3591 R$       1.685,00

76437/2018 ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E 
SERVIÇOS EIRELI 1108 R$     184.690,70

65842/2018 ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E 
SERVIÇOS EIRELI 1105 R$      44.290,97

65842/2018 ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E 
SERVIÇOS EIRELI 1094 R$      39.706,41

65842/2018 ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E 
SERVIÇOS EIRELI 1126 R$      50.854,92

65842/2018 ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E 
SERVIÇOS EIRELI 1127 R$      18.552,60

65842/2018 ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E 
SERVIÇOS EIRELI 1097 R$      40.484,97

65842/2018 ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E 
SERVIÇOS EIRELI 1098 R$      25.799,94

166220/2021 BECTON DICKINSON INDUSTRIAS 
CIRURGICAS LTDA 661336 R$      39.000,00

106383/2020 BRINK E D+ COMERCILA DE BRINQUEDOS 
EIRELI ME 3 R$      22.254,32

74060/2021 CATA PRETA COMÉRCIO DE GAS E 
ACESSÓRIOS LTDA 15828 R$         103,31

74060/2021 CATA PRETA COMÉRCIO DE GAS E 
ACESSÓRIOS LTDA 15829 R$         103,31

74060/2021 CATA PRETA COMÉRCIO DE GAS E 
ACESSÓRIOS LTDA 15853 R$         103,31

74060/2021 CATA PRETA COMÉRCIO DE GAS E 
ACESSÓRIOS LTDA 15854 R$         103,31

74060/2021 CATA PRETA COMÉRCIO DE GAS E 
ACESSÓRIOS LTDA 15874 R$         103,31

74060/2021 CATA PRETA COMÉRCIO DE GAS E 
ACESSÓRIOS LTDA 15873 R$         309,93

74060/2021 CATA PRETA COMÉRCIO DE GAS E 
ACESSÓRIOS LTDA 15910 R$         206,62

74060/2021 CATA PRETA COMÉRCIO DE GAS E 
ACESSÓRIOS LTDA 15917 R$         103,31

74060/2021 CATA PRETA COMÉRCIO DE GÁS E 
ACESSÓRIOS LTDA 15979 R$       2.936,48



19DIÁRIO OFICIAL DE BAURU TERÇA, 22 DE FEVEREIRO DE 2.022

74060/2021 CATA PRETA COMÉRCIO DE GÁS E 
ACESSÓRIOS LTDA 15888 R$         734,12

74060/2021 CATA PRETA COMÉRCIO DE GÁS E 
ACESSÓRIOS LTDA 15969 R$       6.022,45

74060/2021 CATA PRETA COMÉRCIO DE GÁS E 
ACESSÓRIOS LTDA 15960 R$         367,06

74060/2021 CATA PRETA COMÉRCIO DE GÁS E 
ACESSÓRIOS LTDA 15958 R$         573,68

74060/2021 CATA PRETA COMÉRCIO DE GÁS E 
ACESSÓRIOS LTDA 15911 R$         734,12

109703/2021 CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA 64839 R$       1.572,00
109703/2021 CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA 65690 R$       9.956,00

144986/2020 CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE 
COMBUSTÍVEIS LTDA 539187 R$      45.400,00

144986/2020 CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE 
COMBUSTÍVEIS LTDA 539691 R$      34.305,00

144986/2020 CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE 
COMBUSTÍVEIS LTDA 539682 R$      15.295,00

63084/2021 COMERCIAL MORAES ARARAS LTDA 75629 R$      12.527,16

196681/2021 COMPAC MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 
LTDA 99359 R$      22.210,00

97662/2021 CRECHE BERÇÁRIO PASTORES DE BELÉM FEVEREIRO R$      37.402,45

44995/2021 ECOCIENCIA COM E RECICLAGEM DE 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 3468 R$      16.500,00

60053/2017
EMPRESA MUNICIPAL DE 

DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 
DE BAURU - EMDURB

9850 R$      47.861,59

60053/2017
EMPRESA MUNICIPAL DE 

DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 
DE BAURU - EMDURB

9844 R$      17.851,98

112283/2020
EMPRESA MUNICIPAL DE 

DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 
DE BAURU - EMDURB

9847 R$     100.376,87

53493/2017
EMPRESA MUNICIPAL DE 

DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 
DE BAURU - EMDURB

9839 R$      36.743,50

106553/2021
EMPRESA MUNICIPAL DE 

DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 
DE BAURU - EMDURB

9853 R$      73.531,13

160791/2019 GOD SERVICE SERVIÇOS DE TRANSPORTE 
LTDA 5435 R$       4.960,00

160791/2019 GOD SERVICE SERVIÇOS DE TRANSPORTE 
LTDA 5360 R$       4.960,00

42635/2017 GOMES & BENEZ ENGENHARIA LTDA 439 R$      46.447,01
71185/2021 J.DA S.N. SANTANA LIMPEZA 585 R$         163,20
71185/2021 J.DA S.N. SANTANA LIMPEZA 586 R$          87,00

11135/2021 M.G. DOMINGUES DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS EIRELI 176 R$       2.554,70

139149/2021 MAPMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
HOSPITALARES EIRELI 667 R$       2.485,00

139149/2021 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MÉDICOS 
LTDA 13800 R$       3.450,00

139149/2021 MORIMED COMERCIAL EIRELI 1807 R$       8.300,00

114198/2021 NELMED COM DE MAT CIRÚRGICOS E 
HOSPITALARES SOCIEDADE LTDA 409 R$       2.400,00

139149/2021 ODONTOBAU EQUIPAMENTOS 
ODONTOLÓGICOS LTDA 2966 R$       9.000,00

144986/2020 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A 217469 R$      51.260,00

64858/2021 SEATTLE TECNOLOGIA E COM PROD 
ELETROELETRONICOS EIRELI 11190 R$      18.616,00

64858/2021 SEATTLE TECNOLOGIA E COM PROD 
ELETROELETRONICOS EIRELI 11191 R$       3.334,00

29926/2021 SEATTLE TECNOLOGIA E COM PROD 
ELETROELETRONICOS EIRELI 11192 R$       8.947,68

74723/2020 SIS COMÉRCIO DE MATERIAIS E 
EQUIPAMENTOS LTDA 2863 R$       2.850,00

4177/2021 TIM S/A 4635190716 R$      82.379,90

11633/2021 TRAFFIC SOLUTIONS EQUIPAMENTOS E 
SERV DE SINALIZAÇÃO 1836 R$       7.850,00

144986/2020 UNIPETRO MARILIA DISTRIBUIDORA DE 
PETRÓLEO LTDA 43741 R$      72.883,50

144986/2020 UNIPETRO MARILIA DISTRIBUIDORA DE 
PETRÓLEO LTDA 44293 R$      49.853,00

162816/2019 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA 5813892 R$         156,00
162816/2019 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA 5814049 R$    3.167.271,91
61204/2018 W & M PUBLICIDADE LTDA 2022/24 R$         753,60
61204/2018 W & M PUBLICIDADE LTDA 2022/98 R$         439,60
61204/2018 W & M PUBLICIDADE LTDA 2022/127 R$         251,20
61204/2018 W & M PUBLICIDADE LTDA 2022/178 R$         690,80
61204/2018 W & M PUBLICIDADE LTDA 2022/302 R$         188,40
61204/2018 W & M PUBLICIDADE LTDA 2022/338 R$         628,00

74922/2018 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 
LTDA 9942 R$         112,82

74922/2018 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 
LTDA 5326 R$         512,27

74922/2018 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 
LTDA 5331 R$          34,85

74922/2018 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 
LTDA 5335 R$          34,85

74922/2018 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 
LTDA 3504 R$       1.304,56

74922/2018 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 
LTDA 9969 R$          34,85

74922/2018 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 
LTDA 9960 R$          22,56

74922/2018 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 
LTDA 5343 R$         585,45

74922/2018 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 
LTDA 9975 R$         104,55

74922/2018 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 
LTDA 3513 R$       1.433,06

74922/2018 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 
LTDA 3511 R$         940,85

74922/2018 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 
LTDA 5349 R$         496,36

74922/2018 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 
LTDA 3516 R$       2.441,43

74922/2018 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 
LTDA 5354 R$          34,85

74922/2018 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 
LTDA 9984 R$         124,10

74922/2018 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 
LTDA 10006 R$         350,00

74922/2018 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 
LTDA 10001 R$          33,85

74922/2018 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 
LTDA 10014 R$         135,39

74922/2018 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 
LTDA 10030 R$         292,72

74922/2018 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 
LTDA 10026 R$          34,85

74922/2018 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 
LTDA 3527 R$       2.478,45

74922/2018 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 
LTDA 10035 R$          69,70

74922/2018 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 
LTDA 10044 R$         585,45

74922/2018 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 
LTDA 10036 R$          22,56

74922/2018 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 
LTDA 10071 R$          45,13

74922/2018 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 
LTDA 10063 R$         203,07

74922/2018 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 
LTDA 10069 R$         585,45

74922/2018 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 
LTDA 10077 R$         171,84

74922/2018 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 
LTDA 10104 R$          90,26

74922/2018 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 
LTDA 10099 R$          22,56

74922/2018 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 
LTDA 3540 R$       2.469,74

74922/2018 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 
LTDA 5408 R$         585,45

74922/2018 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 
LTDA 10115 R$         139,39

74922/2018 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 
LTDA 5409 R$         585,45

74922/2018 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 
LTDA 10116 R$          34,85

74922/2018 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 
LTDA 10137 R$         362,42

74922/2018 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 
LTDA 5432 R$          25,61

74922/2018 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 
LTDA 5440 R$         292,72

74922/2018 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 
LTDA 3810 R$       1.317,63

74922/2018 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 
LTDA 5445 R$         620,30

74922/2018 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 
LTDA 5444 R$          34,85

74922/2018 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 
LTDA 5461 R$         585,45

74922/2018 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 
LTDA 5464 R$         174,24

74922/2018 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 
LTDA 5462 R$         620,30

122132/2021 ZARA SEGURANÇA PROVIDADA EIRELI 35 R$      39.420,00

EVERTON DE ARAUJO BASÍLIO
SECRETARIO DE ECONOMIA E FINANÇAS
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EXTRATOS
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 10.151/21 - PROCESSO Nº 49.493/19 - CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU - CONTRATADA: C M PINGO AR CONDICIONADO - OBJETO: As partes 
resolvem alterar o item 1.2. da Cláusula Primeira para acrescer mais 24 (vinte e quatro) meses ao prazo 
de vigência do contrato, passando a ter a seguinte redação: “1.2. O contrato terá vigência pelo prazo de 
36 (trinta e seis) meses, a contar da assinatura, considerando a possibilidade de prorrogação do contrato, 
por iguais e sucessivos períodos, limitada a 60 (sessenta) meses, nos termos previstos pelo art. 57, inciso 
II da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1.993.”Em razão da prorrogação da vigência tratada na 
Cláusula Primeira do presente Aditivo, será acrescida ao valor original do contrato, a importância de R$ 
22.147,20 (vinte e dois mil, cento e quarenta e sete reais e vinte centavos), passando de R$ 9.999,36 (nove 
mil, novecentos e noventa e nove reais e trinta e seis centavos) para R$ 32.146,56 (trinta e dois mil, cento 
e quarenta e seis reais e cinquenta e seis centavos) o valor total do contrato, razão pela qual o item 5.1. da 
Cláusula Quinta do contrato original passa a ter a seguinte redação: “3.1. O CONTRATANTE pagará à 
CONTRATADA pelos serviços descritos na Cláusula Primeira a importância de R$ 32.146,56 (trinta e dois 
mil, cento e quarenta e seis reais e cinquenta e seis centavos), que será suportada pela Dotação Orçamentária 
do Município de Bauru, da Secretaria Municipal de Economia e Finanças.” – ASSINATURA: 28/01/22.

Secretaria do Meio Ambiente
Levi Momesso

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).

PEDIDO DE ADOÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS VERDES

Processo nº 86029/2021
Interessado: Ricardo de Faveri
Local: Área Verde – Loteamento Tamboré, localizada a Rua Iguaçu esquina com a Rua Chapada dos 
Veadeiros Lote 01 Quadra 21

DZB - DEPARTAMENTO ZOOBOTÂNICO

REITERAÇÃO DE PROCESSOS DE SUBSTITUIÇÃO DE ÁRVORES:

PROCESSO 115042/2021
DECISÃO DEFERIDO

INTERESSADO 
(A) JOSE FELICIANO SALINA

ENDEREÇO RUA CARMINI ANGELO DELICATO, Nº 1-67, PMB: 3/1302/006 - NUCLEO 
HABITACIONAL ENGENHEIRO OCTAVIO RASI 

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

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

DARA – DEPARTAMENTO DE AÇÕES E RECURSOS AMBIENTAIS

Autos de Infração emitidos

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

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

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

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

INTERESSADO/EMPRESA PROCESSO AUTO DE 
INFRAÇÃO MULTA

EDUARDO PEREIRA BARBOSA 26947/2021 17011528/2022 R$1.926,25
GUILHERME HENRIQUE FERREIRA 

BARBOSA 17083/2021 27010855/2022 R$ 1.926,23

KATIA JANDIRA RODRIGUES COSTA 17113/2021 27010924/2022 R$ 1.926,23

Secretaria de Obras
Leandro dias Joaquim 

Secretário

EXTRATOS
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 10.484/21 - PROCESSO Nº 101.721/21 - CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU - CONTRATADA: THIAGO CERIGATTO EMPREENDIMENTOS - 
OBJETO: As partes resolvem, alterar a Cláusula Primeira, item 1.1 do contrato original, com fundamento 
no § 1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, para o fim de acrescer ao objeto 
do contrato mais 343,75 toneladas de concreto betuminoso usinado à quente – CBUQ faixa “C”, o qual 
passa a ter a seguinte redação: “1.1. A CONTRATADA obriga-se a fornecer ao CONTRATANTE, 1.718,75 
TONELADAS DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE – CBUQ FAIXA “C”- nos 
termos de sua proposta devidamente anexada ao Processo Administrativo nº 101.721/21.” 2. Por via de 
consequência será acrescido ao valor original do contrato a importância de R$ 177.976,56 (cento e setenta 
e sete mil, novecentos e setenta e seis reais e cinquenta e seis centavos), passando de R$ 711.906,25 
(setecentos e onze mil, novecentos e seis reais e vinte e cinco centavos) para R$ 889.882,81 (oitocentos 
e oitenta e nove mil, oitocentos e oitenta e dois reais e oitenta e um centavos) o valor total do contrato, 
razão pela qual o item 2.1. da Cláusula Segunda do contrato original passa a ter a seguinte redação: “2.1. 
O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pela aquisição dos objetos descritos na Cláusula Primeira 
a importância de R$ 889.882,81 (oitocentos e oitenta e nove mil, oitocentos e oitenta e dois reais e oitenta 
e um centavos), que será suportada pela Dotação Orçamentária do Município de Bauru, da Secretaria 
Municipal de Obras.” – ASSINATURA: 31/01/22.
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Secretaria de Saúde
Alana Trabulsi Burgo

Secretária
PORTARIA SMS Nº 25/2022

A Secretária Municipal de Saúde, Dra. Alana Trabulsi Burgo, no uso das suas atribuições legais, em especial 
aquelas que lhe são conferidas pela Lei 5804 de 10/11/2009 artigo 12 inciso II, resolve:
Designar a partir de 22/02/2022 a servidora Heloisa Teixeira Manduca, matrícula nº 34.955, para exercer 
a função de confiança de Chefe da Seção de Controle Administrativo (2.05.16.01.01) conforme processo 
nº 17.696/2022.
De acordo com o disposto no artigo 14, § 4º da Lei 7.245 de 30/07/2019, poderá ser designada, uma vez que 
realizará a seguinte função essencial do cargo efetivo de AGAS/Atendente:
- realizar atendimento ao público; preencher, separar, arquivar fichas, prontuários e documentos em geral, 
de acordo com a área de atuação.

Bauru, 21 de fevereiro de 2022
DRA. ALANA TRABULSI BURGO

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

MESA SETORIAL DA SAÚDE

A Secretária Municipal de Saúde, Drª Alana Trabulsi Burgo, no uso das suas atribuições legais, e em 
atendimendo a Mesa Central de Negociação CONVOCA os membros TITULARES da Mesa Setorial da 
Saúde para reunião no dia 23 de fevereiro de 2.022 conforme cronograma e pauta descrita abaixo
Dia 23 de fevereiro de 2.022 (quarta-feira) às 14:00 horas na sala de reuniões da Sede da Secretaria

PAUTA
• Aprovação da Ata da reunião anterior 15/12/2021  (enviada junto com a convocação para a 
leitura prévia) ;
• Informes;
• Presidente da Mesa Setorial – Drª Alana Trabulsi Burgo;
• E-processo 4536/2017: Solicita pagamento de 4 e 8% aos Técnicos de Farmácia e Farmacêuticos 
que trabalham em dias de feriado e ponto facultativo;
E-processo: 34.944/2019  (incluído todos os servidores, inclusive de outros PCCS que atuam na saúde)
• Grupo de Trabalho 1: Alteração de Jornada / Reclassificação Grade / Classe
Prosseguimento do P.L. Redução de Jornada 40h para 30h (processo 133.357/2019)
Sugestão: seguir com processo 52.950/2017 com o Agente de Saneamento;
Sugestão: arquivar e-processo 165.477/2019 solicita a reclassificação do ES para  Especialista em Saúde 
Técnico II;
Sugestão: arquivar processo 69.323/2018 – redução de jornada
Apresentação de Novo Protocolo: ACE 40h (e-processo 21025/2022)
▪ Segue abaixo a relação dos membros:

CANDIDATOS TITULARES ELEITOS
1 Antonia Maria da Silva Oliveira Brito DUUPA/UPA MARY DOTA
2 Cintia de Almeida DUA/UBS BELA VISTA
3 Danieli Cristina da Silva Santos DPAC/CENTRAL DE REGULAÇÃO
4 Edemir D’Avila* DPAC
5 Elsa da Silva Garcia de Menezes DUA/SOPC
6 Ivone Maria da Silva Souza DSC/DVA
7 José Eduardo de Castro DUUPA/SAMU
8 Kátia Cristina Keine Kuga DUA/CEO
9 Marcos Paulo Trindade Lopes DUUPA/PSMC
10 Rafael Paes Vila Real DAF
11 Renata Colaço Ribeiro* DPAC
12 Sueli Ferreira DUUPA/UPA MARY DOTA
13

*indicados da gestão conforme previsto no §2º do artigo 6º da Circular GS nº 12/2021

CANDIDATOS TITULARES INDICADOS
1 Ana Laura Spirandelli Cruz de Oliveira DUA/CEREST
2 Celia Adriana Cipra DUUPA/UPA BELA VISTA
3 Eliane Cristina Andrade DPAC
4 Guilherme Tripoli DUUPA/SAMU
5 Karita Samanta Rodrigues Lepre DUA/UBS NOVA ESPERANÇA
6 Marcela da Silva Santos Camargo DGTES
7 Rafael Firmino da Silva DUA/CDIB
8 Sebatião Camilo DUUPA/PSMC
9 Suzane Costa Ensinas Martins DSC
10 Suzane Fernandes de Lima Carvalho DUA/UBS FALCÃO
11 Thais Helena de Oliveira DUA/CAPS GIRASSOL
12
13

Conforme previsto no Artigo 18º do Regimento da MSS, em especial nos incisos citados abaixo ficam 
cientes que:
II. Os membros TITULARES da MSS serão convocados para as reuniões, sendo estes liberados das 
atividades funcionais quando no horário de trabalho.
III. Em caso de impedimento da participação, o membro titular deverá justificar sua ausência junto à 
Secretaria Executiva oficialmente e comunicar seu suplente em tempo hábil para que o mesmo assuma a 
titularidade na reunião.

IV. Os suplentes poderão participar a qualquer tempo das reuniões com direito a voz, não tendo direito a 
banco de horas e/ou dispensa das atividades funcionais quando seu titular estiver presente nas reuniões, 
nem decisões.

ATENÇÃO : já está dísponível na intranet na área da saúde os documentos da mesa setorial (quadro com a 
relação dos substitutos titulares , cronograma das reuniões) , poderá acessar   através do link  www.bauru.
sp.gov.br/saude/mesa_setorial.aspx
CONTATO : mesasetorialsaude@bauru.sp.gov.br

Drª Alana Trabulsi Burgo
Secretário Municipal de Saúde

Presidente da MSS
Portaria GS 140/2021

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

PUBLICAÇÃO DE: 17/02/2022 a 21/02/2022

ARQUIVAMENTO DE PROCESSO:
PROCESSO INTERESSADO

3592/2022 MODOLO & CIA DROGARIA LTDA
130246/2021 MESSER GASES LTDA ME

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCESSO INTERESSADO Nº./SÉRIE
27105/2022  RAIA DROGASIL S.A. 14367/C-1

RECURSO INDEFERIDO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCESSO INTERESSADO Nº./SÉRIE
16615/2022 E. LUIZÃO FERRAZ 14149/C-1
16602/2022 E. LUIZÃO FERRAZ 14467/C-1
3299/2022 DAIANE MUNHOZ TRAVAIN 14145/C-1
3295/2022 DAIANE MUNHOZ TRAVAIN 14143/C-1
13421/2022 A. P. FURLANETTO CONTROLE DE PRAGAS 14655/C-1
13423/2022 A. P. FURLANETTO CONTROLE DE PRAGAS 14658/C-1

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

PROCESSO INTERESSADO Nº./SÉRIE
196760/2021  DROGARIA CAVS EIRELI 7411/F-1
3002/2022 PHARMACIA SPECIFICA LTDA 7481/F-1
3420/2022 PHARMACIA SPECIFICA LTDA 7483/F-1

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE MULTA:
PROCESSO INTERESSADO Nº./SÉRIE
171996/2021  MARIANGELA BRAZ VIEIRA BAURU 0373/F-1

BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA:
PROCESSO 29021/2016

INTERESSADO DROGARIA CAVS EIRELI  
REQUERENTE MARCELA LEITE MORI PINHEIRO

CPF 217.895.978-46
CRF/SP 62696

ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA:

PROCESSO 29021/2016

INTERESSADO DROGARIA CAVS EIRELI  

REQUERENTE ANDREA ALVES FRANCESCHETTI

CPF 020.516.119-71

CRF/SP 32739

ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA:
PROCESSO 6942/2013

INTERESSADO ACUSTICA ORLANDI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS 
AUDIOLOGICOS LTDA

REQUERENTE JEFFERSON MARCOS DEGASPERI
CPF 371.661.988-42

CREA SP 5068948254

BAIXA DE CO-RESPONSABILIDADE TÉCNICA:
PROCESSO 55822/2012

INTERESSADO PEDRO LUIZ RENOFIO NETO – EIRELI
REQUERENTE SIMONI FERNANDES FRANCO CAVALHERI

CPF 145.836.298-18
CRF/SP 35234



22 DIÁRIO OFICIAL DE BAURU TERÇA, 22 DE FEVEREIRO DE 2.022

Seção III
Editais

CONSELHOS E FUNDOS MUNICIPAIS

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO 
MUNICIPAL DE TURISMO (COMTUR) ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E RENDA.

PROCESSO Nº 33.722/2017 (capa 8.835/1997)

O Município de Bauru, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo 
e Renda, FAZ SABER a todos os interessados que se acha aberto nesta Prefeitura o presente Edital de 
Chamamento, referente à composição do Conselho Municipal de Turismo (COMTUR).
Os interessados deverão manifestar interesse em compor o Comtur,  na Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda à Rua Virgílio Malta, 17-06, conforme item V.

1 – DO OBJETO:
1.1. O presente edital visa selecionar integrantes para o Conselho Municipal de Turismo, que tem em 
sua competência, segundo a LEI Nº 7.146, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2.018:

I – Avaliar, opinar e propor sobre:
a) Política Municipal de Turismo;
b) Diretrizes Básicas observadas na citada Política;
c) Planos Diretor de Turismo anuais ou trianuais que visem o desenvolvimento e a expansão do Turismo;
d) Instrumentos de estímulo ao desenvolvimento turístico;
e) Assuntos atinentes ao turismo que lhe forem submetidos.

II - Inventariar, diagnosticar e manter atualizado o cadastro de informações de interesse turístico do 
Município e orientar a melhor divulgação do que estiver adequadamente disponível;

III – Programar e executar debates sobre os temas de interesse turístico para a cidade e região, com pessoas 
experientes convidadas e com a participação popular

IV – Manter intercâmbio com as diversas entidades do turismo do município ou fora dele, sejam ou não 
oficiais, para um maior aproveitamento do potencial local;

V – Propor resoluções, instruções regulamentares ou atos necessários ao pleno exercício de suas 
funções,bom como modificações ou supressões de exigências administrativas ou regulamentares que 
dificultem as atividades de turismo em seus diversos segmentos;

VI – Propor programas e projetos nos segmentos do Turismo visando incrementar o fluxo de turistas e de 
eventos para a cidade;

VII – Propor diretrizes de implementação do turismo através de órgãos municipais e os serviços prestados 
pela iniciativa privada com o objetivo de prover a infraestrutura local adequada à implementação do 
turismo em todos os seus segmentos;

VIII - Promover e divulgar as atividades ligadas ao Turismo do Município participando de feiras, exposições 
e eventos, bem como apoiar a Prefeitura na realização de feiras, congressos, seminários, eventos e outros, 
projetados para a própria cidade;

IX - Propor formas de captação de recursos para o desenvolvimento do Turismo no Município, emitindo 
parecer relativo a financiamento de iniciativas, planos, programas e projetos que visem o desenvolvimento 
da Indústria Turística;

X - Colaborar com a Prefeitura e suas Secretarias nos assuntos pertinentes, sempre que solicitado;

XI - Formar Grupos de Trabalho para desenvolver estudos em assuntos específicos, com prazo para a 
conclusão dos trabalhos e apresentação de relatório ao plenário;

XII - Sugerir medidas ou atos regulamentares referentes à exploração de serviços turísticos no Município;

XIII - Sugerir a celebração de convênios com Entidades, Municípios, Estados ou União, e opinar sobre os 
mesmos quando for solicitado;

XIV - Indicar, quando solicitado, representantes para integrarem delegações do Município a congressos, 
convenções, reuniões ou quaisquer acontecimentos que ofereçam interesse à Política Municipal de Turismo;

XV - Elaborar e aprovar o Calendário Turístico do Município;

XVI - Monitorar o crescimento do Turismo no Município, propondo medidas que atendam à sua capacidade 
turística;

XVII - Analisar reclamações e sugestões encaminhadas por turistas e propor medidas pertinentes à melhoria 
da prestação dos serviços turísticos locais;

XVIII – Deliberar e sugerir ao Prefeito Municipal sobre os projetos que a serem encaminhados para o 
DADETUR, conforme a Lei Complementar 1.261/2015 e Lei 16.283/16;

XIX - Acompanhar, avaliar e fiscalizar a gestão de recursos constantes do Fundo Municipal de Turismo e 
dos recursos advindos da Lei Estadual complementar 1.261/2015, opinando sobre as prestações de contas, 
balancetes e demonstrativos econômicos financeiros referentes às respectivas movimentações;

XX - Conceder homenagens às pessoas e instituições com relevantes serviços prestados na área de turismo;

XXI - Eleger, entre os seus pares da iniciativa privada, o seu Presidente em votação secreta na primeira 
reunião de ano par;

XXII - Organizar e manter o seu Regimento Interno.

1.2. Serão selecionados, por meio deste edital, conforme Art. 2ª 4º da Lei 7.146/2018, representantes:

II – Membros da Iniciativa Privada:

Um membro titular e um suplente dos seguintes segmentos:
a) Meios de Hospedagem;
b) Agentes de Viagem;
c) Guias de Turismo;
d) Promotores de Feiras e Eventos;
e) Entidades de Ensino Superior;
f) Transportadores Turísticos;
g) Artesãos Locais;
h) Turismólogos;
i) Produtores Rurais
j) Proprietários de Postos de Gasolina.

1.3. Compete aos membros titulares do COMTUR:

I - Comparecer às reuniões quando convocados;
II - Em votação pessoal e secreta, eleger o Presidente do Conselho Municipal de Turismo;
III - Levantar ou relatar assuntos de interesse turístico;
IV - Opinar sobre assuntos referentes ao desenvolvimento turístico do Município ou da Região;
V - Não permitir que sejam levantados problemas políticos partidários;
VI - Constituir os Grupos de Trabalho para tarefas específicas, podendo contar com assessoramento técnico 
especializado se necessário;
VII - Cumprir esta Lei, cumprir o Regimento Interno e as decisões soberanas do COMTUR.
VIII - Convocar, mediante assinatura de vinte por cento dos seus membros, assembleia extraordinária para 
exame ou destituição de membro, inclusive o presidente, quando este Estatuto ou o Regimento Interno 
forem afetados.
IX - Votar nas decisões do COMTUR.

2  – REQUISITOS PARA PROCESSO DE SELEÇÃO:

2.1. Serão admitidos a participar da presente seleção cidadãos bauruenses, maiores de 18 anos que 
representem os segmentos descritos no item 1.2.
2.2. Os representantes do Comtur deverão residir em Bauru/SP.
2.3. Caberá aos membros do Comtur do mandato cessante analisar se o interessado representa efetivamente 
o segmento no qual se declarou representante.

3 – DO PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO:
3.1. Os interessados deverão apresentar o preenchimento da manifestação de interesse (ANEXO I), assinada 
pelo candidato;
3.2. Entregar cópia simples do comprovante de residência no Município de Bauru;
3.3. Apresentar cópia simples do RG do candidato, ou outro documento oficial com foto onde conste a sua 
data de nascimento;
3.4. As manifestações de interesse deverão ser entregues até o DIA 07 (sete) DE MARÇO DE 2022 , na 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda, sito à Rua Virgílio Malta, 17-06, 
Vila Mesquita, Bauru/SP, até às 16h (ANEXO I).

4 - DA SELEÇÃO
4.1. Caberá aos membros do Comtur do mandato cessante eleger quem representará cada segmento na 
composição do Conselho a ser empossado.
Caso haja mais de 2 (dois) inscritos interessados em cada cadeira, será realizada votação entre os membros 
cessantes, utilizando
4.2. A seleção ocorrerá através dos seguintes critérios:
I – As vagas darão prioridade na seleção de interessados com comprovada atuação no desenvolvimento 
turístico do Município;

II – No caso de inscrições superiores ao número de vagas, o desempate ocorrerá através de:
a) Maior tempo de atuação com o desenvolvimento turístico;
b) Maior tempo de residência/atuação no Município de Bauru;
c) Maior idade

5– DA  DIVULGAÇÃO DOS MEMBROS ELEITOS
5.1. Após eleição será publicada  no Diário Oficial de Bauru, lista dos membros representantes dos seguintes 
segmentos:

a) Meios de Hospedagem;



23DIÁRIO OFICIAL DE BAURU TERÇA, 22 DE FEVEREIRO DE 2.022

b) Agentes de Viagem;
c) Guias de Turismo;
d) Promotores de Feiras e Eventos;
e) Entidades de Ensino Superior;
f) Transportadores Turísticos;
g) Artesãos Locais;
h) Turismólogos;
i) Produtores Rurais
j) Proprietários de Postos de Gasolina.

5.2. A lista com os nomes dos aprovados será publicada no Diário Oficial do Município de Bauru e em listas 
que serão afixadas na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda, 17-06, Vila Mesquita, 
na segunda quinzena do mês de março de 2022.

5.3. Do resultado da seleção caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da publicação no Diário 
Oficial do Município de Bauru, dirigido a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo 
e Renda, que deverá ser devidamente protocolado no endereço constante no preâmbulo deste Edital.
5.4. Não serão conhecidos recursos enviados por e-mail, fac-símile ou qualquer outro meio de comunicação, 
bem como que não estiver assinado pelo proponente ou, em caso de procurador, deverá estar acompanhado 
da respectiva procuração.

6 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
6.1. Fica eleito o foro da Comarca de Bauru/SP, com renúncia dos demais, por mais privilegiados que sejam 
para dirimir as questões suscitadas da interpretação deste Edital e demais atos deles decorrentes.

7 – ANEXOS.
7.1 - É peça integrante do presente edital o anexo I. 

Bauru, 11 de Fevereiro de 2022
Gislaine Magrini

Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda. 

ANEXO 1 – FICHA DE INSCRIÇÃO

Nome do Interessado:__________________________________________________________________

Idade:_________________

Data de Nascimento:______________ 

RG:____________________________________ CPF:________________________________________

Endereço: _________________________________________________________                                                                                                     

Complemento: ______________________Bairro:____________________CEP:____________________
 
Município:__________________ UF:__________

Telefone:_____________________ Celular:_________________________

E-mail:___________________________________________________

Segmento que representa: 
A) Meios de Hospedagem (   )
B) Agentes de Viagem (   )
C) Guias de Turismo (   )
D) Promotores de Feiras e Eventos (   )
E) Entidades de Ensino Superior (   )
F) Transportadores Turísticos (   )
G) Artesãos Locais  (   )
H)Turismólogos (   )
I) Produtores Rurais (   )
J  Proprietários de Postos de Gasolina (   )

Data:      /         /
___________________________________

Assinatura do candidato

CONVOCAÇÃO

2ª Reunião Extraordinária Online do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência
O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência – COMUDE, Gestão 2021/2023, neste 
ato representado pela sua Coordenadora de acordo com o artigo 14 Inciso I de seu Regimento Interno, 
CONVOCA os (as) conselheiros (as) e seus respectivos suplentes, e convida as demais pessoas 
comprometidas e interessadas nos assuntos pertinentes às pessoas com deficiência a participarem da 2ª 
Reunião EXTRAORDINÁRIA, a ocorrer em ambiente virtual, conforme segue:
Data: 23/02/2022 - 4ª feira às 14h30min.
Link:  Google Meet: https://meet.google.com/uvo-smxu-hmo

PAUTA:
I – Expediente
- Aprovação da Ata da 1ª Reunião Extraordinária de  09/02/2022
- Leituras:

Termo de audiência junto ao MP sobre o Inquérito Civil nº 14.0715.0005052/2021.
Regimento Interno
- Ofício para a Secretaria da Saúde e  Conselho Municipal da Saúde sobre o  agendamento de    consultas 
para PCD nas Unidades de Saúde do Município via telefone.
II- Ordem do Dia: Assuntos:
- Cronograma  das reuniões ordinárias do pleno e Diretoria Executiva para o ano de 2022
- Planejamento das atividades e eventos a serem realizados em 2022.
-  Comissões: criação e substituições
-  Divulgação do COMUDE nas Redes Sociais (Facebook,  Instagram e Whatsapp).

III- Palavra aos Conselheiros e Participantes

Bauru, 21 de Fevereiro de 2022.
ARIANI QUEIROZ SÁ

Coordenadora do COMUDE

RESOLUÇÃO CMDCA Nº 003 de 14 de fevereiro de 2022

Dispõe sobre a DELIBERAÇÃO do Colegiado do CMDCA sobre a SUSTENIDOS -Organização 
Social de Cultura

A Vice-Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente-CMDCA, no uso das 
atribuições, que lhe foram conferidas pelo Artigo 11 de seu Regimento Interno e conforme deliberado na 
Reunião Plenária Extraordinária Online , realizada em 14 de fevereiro de 2022.
RESOLVE:

Art. 1º TORNAR PÚBLICO, que a SUSTENIDOS - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA, 
conforme ofício nº 16/2022 de 20 de janeiro de 2022 , informou a este conselho que não é mais gestora do 
Projeto Guri Polo de Bauru, inscrito no CMDCA sob o Nº 076, com sede à Rua: Rua Anhanguera ,5-60 
Vila Silva Pinto , CEP 17 013 190,Bauru-Sp.

Artº 2º Esta Resolução entra em vigor na data da sua aprovação

Bauru, 14 de janeiro de 2022
VANESSA NOGUEIRA DEVELSON NEVES

VICE-PRESIDENTE DO CMDCA
GESTÃO 2020/2022

CALENDÁRIO DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CACS FUNDEB - 2022

Mês Dia

Janeiro 31/01/2022

Fevereiro 18/02/2022

Março 18/03/2022

Abril 29/04/2022

Maio 20/05/2022

Junho 24/06/2022

Julho 22/07/2022

Agosto 19/08/2022

Setembro 23/09/2022

Outubro 21/10/2022

Novembro 18/11/2022

Dezembro 09/12/2022

Obs.: As reuniões extraordinárias serão agendadas a medida 

FRANCISCO CARLOS SANCHES
Agente Administrativo (SME)

AVISOS

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - Edital nº 016/2022 – Processo nº 55.894/2020 – 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 522/2021 - do tipo MENOR PREÇO POR LOTE (AGRUPAMENTO 
DE ITENS) – AMPLA PARTICIPAÇÃO - Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HOTELEIRA 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM HOTEL NA CIDADE DE BAURU, 
ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, NA QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL 
DE: 161 (CENTO E SESSENTA E UMA) DIÁRIAS PARA APARTAMENTO INDIVIDUAL E 341 
(TREZENTAS E QUARENTA E UMA) DIÁRIAS PARA APARTAMENTO DUPLO - Interessadas: 
Secretarias de Administração (02 diárias), Cultura (180 diárias), Desenvolvimento Econômico (20 
diárias), Saúde (120 diárias), Esporte e Lazer (180 diárias). Data do Recebimento das propostas: até 
as 9h do dia 10/03/2022. Abertura da Sessão: 10/03/2022 às 9h. Informações e edital na Secretaria de 
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Administração/Divisão de Licitações, sito na Praça das Cerejeiras, 1-59, Vila Noemy – 2º andar, sala 10 - 
CEP. 17.014-500 – Bauru/SP, no horário das 08h às 12h e das 13h às 17h e fones (14) 3235-1113 ou através 
de download gratuito no site www.bauru.sp.gov.br ou através do site www.bec.sp.gov.br - Oferta de 
Compra: 820900801002022OC00070, onde se realizará a sessão de pregão eletrônico, com os licitantes 
devidamente credenciados.
Bauru, 21/02/2022 – Edimerson Agnelo da Silva – Diretor Substituto da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 181.505/2021 – Modalidade: Pregão Eletrônico n° 573/2021 – AMPLA PARTICIPAÇÃO 
– por meio da INTERNET – Tipo Menor Preço por Item – Objeto: aquisição de 30 (trinta) unidades de 
sistema adesivo de uso odontológico para o munícipio. A Data do Recebimento das Propostas será até dia 
10/03/2022 às 09 h - A abertura da Sessão dar-se-á no dia 10/03/2022 às 09 h – 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, CEP: 17015-200 – Bauru/SP, fone (14) 3104-1463/1464/1465, ou pelo 
site www.bauru.sp.gov.br ou www.bec.sp.gov.br, OC 820900801002022OC00071 onde se realizará a 
sessão de pregão eletrônico, com os licitantes devidamente credenciados.
Bauru, 21/02/2022 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Fernando Cesar Leandro – Diretor da Divisão de Compras e Licitações – S.M.S.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 178.729/2021 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 13/2022 -  Sistema de Registro de 
Preço – AMPLA PARTICIPAÇÃO – por meio da INTERNET – Tipo Menor Preço por Lote – Objeto: 
aquisição anual estimada de 5.040 (cinco mil e quarenta) equipos brancos para bomba de infusão para 
solução parenteral e 1.620 (um mil; seiscentos e vinte) equipos para bomba de infusão para solução 
parental fotossensível, com fornecimento de 60 (sessenta) bombas de infusão em regime de comodato para 
o município.  A Data do Recebimento das Propostas será até dia 10/03/2022 às 9h - A abertura da Sessão 
dar-se-á no dia 10/03/2022 às 9h – Pregoeira: Evelyn Prado Rineri. 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) 3104-1463/1419, ou pelo site www.bauru.sp.gov.br ou www.bec.sp.gov.
br, OC 820900801002022OC00072, onde se realizará a sessão de pregão eletrônico, com os licitantes 
devidamente credenciados.
Divisão de Compras, 21/02/2022 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Fernando César Leandro – Diretor da Divisão de Compras e Licitações – S.M.S.

NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO / HOMOLOGAÇÃO - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE BAURU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 142.156/2021 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 571/2021 – EXCLUSIVA PARA 
PARTICIPAÇÃO DE ME’S E EPP’S – por meio da INTERNET – Tipo Menor Preço por Item – Objeto: 
aquisição de 03 (três) cambão para contenção de animais, 01 (uma) maca com carrinho em aço inox 
e 01 (um) monitor multiparamétrico veterinário para o Município. Aberto no dia: 09/02/2022 às 09h. 
Notificamos aos interessados no Processo licitatório epigrafado, que o julgamento e a classificação havidos, 
foi adjudicado e devidamente homologado pela Sra. Secretária Municipal Saúde de Bauru em 21/02/2022, 
à empresa abaixo:
EVOLUÇÃO PET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E VETERINARIO EIRELI
Item 01 – Cambão; Fabricado Em Aco Inox; Medindo 1,20 Metros de Comprimento; Extremidade Em 
Borrachada C/no Minimo 40 Cm; Com Manopla para Manuseio, Laco de Couro Trancado. MARCA/
MODELO: EVOLUÇÃO/INOX, à R$ 334,00 unitário – totalizando R$ 1.002,00;
Item 02 – Maca com carrinho em aço inox: parte superior removível totalmente fabricada em aço inox, 
com guardas laterais com estrutura tubular de 1” em aço inox. MARCA/MODELO: EVOLUÇÃO/INOX, 
à R$ 2.150,00 unitário – totalizando R$ 2.150,00;
Item 03 – Monitor Multiparamétrico Veterinário 8; MARCA/MODELO: SDA/8 VET, à R$ 6.400,00 
unitário – totalizando R$ 6.400,00, sendo o valor total da empresa de R$ 9.552,00.
Bauru – 21/02/2022 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Fernando César Leandro – Diretor da Divisão Compras e Licitações– S.M.S.

NOTIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 111.677/2021 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 531/2021 – Sistema de Registro de Preço 
– DIFERENCIADA NO MODO COTA RESERVADA PARA ME E EPP – por meio da INTERNET – 
Tipo Menor Preço por Item – Objeto: aquisição anual estimada de suprimentos de informática. Aberto no 
dia: 07/02/2022 às 9h. Notificamos aos interessados no Processo licitatório epigrafado, que o julgamento 
e a classificação havidos, foram devidamente homologados pela Sra.  Secretária Municipal de Saúde 
em 17/02/2022, às empresas abaixo:
A. A. DE FREITAS LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ME
Item 05 – Película do fusor fk1152 / fk-1152 para kyocera ecosys m2040dn; à R$ 275,00 unitário; marca/
fabricante:IOTEC/COMPATÍVEL.
ACL TECNO PARTS LTDA
Item 06 – Manta/Tecido Do Fusor Fk1152 / Fk-1152 Para Kyocera Ecosys M204dn; à R$ 230,00 unitário; 
marca/fabricante: ISD PARTS/COMPATÍVEL.
LSF COMERCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EIRELI
Item 01 – Toner Ecosys M2040dn E Series. Toner Multifuncional Laser Mono Ecosys M2040dn/L - Kyocera 
Tk-1175 Preto; à R$ 55,00 unitário; marca/fabricante: MTSI/COMPATÍVEL.
MACRO COMERCIAL EIRELI
Item 07 – Cilindro/Fotocondutor Brother Hl-L5102dw. Cilindro/Fotocondutor Brother Dr3440/Dcp; à R$ 
426,00 unitário; marca/fabricante: BROTHER/DR3440.
SEATTLE TECNOLOGIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS EIRELI
Item 04 – Unidade Fusora Kyocera Ecosys M2040dn E Series; à R$ 2.050,00 unitário; marca/fabricante: 
KYOCERA/FK-1152.
TRS SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI

Item 02 – Toner Brother Hl-L5102dw. Toner Brother Tn 3472 Preto Hl-L5102dw; à R$ 27,00 unitário; 
marca/fabricante: TRIVER/COMPATÍVEL.
Item 03 – Toner Original Do Fabricante Ou Compatível Para Impressora, Mod. Hp Laserjet P4015/
P4515, Preto, Cód. 64x - Cc364x; à R$ 70,00 unitário; marca/fabricante: TRIVER/COMPATÍVEL.
Bauru - Divisão de Compras e Licitações, 21/02/2022 - compras _saude@bauru.sp.gov.br
Fernando César Leandro – Diretor da Divisão Compras e Licitações – S.M.S.

AVISO DE CONVOCAÇÃO - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 111.677/2021 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 531/2021 – Sistema de Registro 
de Preços – DIFERENCIADA NO MODO COTA RESERVADA PARA ME E EPP – por meio 
da INTERNET – Tipo Menor Preço por Item – Objeto: aquisição anual estimada de suprimentos de 
informática. Ficam convocadas, dentro do prazo de cinco (05) dias úteis a contar da data desta 
publicação, para assinatura da ata, as empresas abaixo:
A. A. DE FREITAS LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ME
ACL TECNO PARTS LTDA
LSF COMERCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EIRELI
MACRO COMERCIAL EIRELI
SEATTLE TECNOLOGIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS EIRELI
TRS SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI
Divisão de Compras e Licitações, 21/02/2022 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Fernando César Leandro – Diretor da Divisão de Compras e Licitações – S.M.S.

TOMADA DE PREÇOS Nº 081/2021 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA A FUNDAÇÃO 
ESTATAL REGIONAL DE SAÚDE – REGIÃO DE BAURU. 

 Aos quinze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, às 10h00, na sala de reuniões, à Rua 
Gerson França nº 9-42, nesta cidade, os membros da Comissão Permanente de Licitações, constituída pela 
Portaria nº 002/2021 de 15 de julho de 2021 Amanda Solana Regonato, Josiane Cristina Balani Villa e Marcela 
Regina Formagio Gonçalves, deram sequência aos trabalhos de análise dos documentos de habilitação da 
tomada de preços número 081/2021.Esta comissão constatou que após a reunião de 21/01/2022 restaram 
habilitadas as empresas: BARBOSA, LOLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS, RODRIGUES & SAKAE 
SOCIEDADE DE ADVOGADOS, ADVOCACIA LUIZ FELIPE e M CRESCENTI ADVOGADOS. 
Compareceu para a sessão apenas a empresa: M CRESCENTI ADVOGADOS, através de seu representante 
Guilherme Crepaldi Esposito, anteriormente credenciado. Dando continuidade aos trabalhos, todos 
comprovaram que os envelopes estavam rubricados e devidamente lacrados. Após a abertura dos envelopes 
das empresas habilitadas, foi constatado que não havia qualquer irregularidade nas propostas apresentadas, 
restando as propostas classificadas. Sendo assim, e não havendo impedimentos, passamos a apresentar os 
valores constantes nas propostas apresentadas: 

Empresa Valor unitário Valor Total
BARBOSA, LOLI E OLIVEIRA 

SOCIEDADE DE ADVOGADOS. R$ 9.900,00 R$ 118.800,00

MCRESCENTI ADVOGADOS R$ 14.753,00 R$ 177.036,00
RODRIGUES E SAKAE SOC. DE 

ADVOGADOS. R$ 14.800,00 R$ 177.600,00

ADVOCACIA LUIZ FELIPE R$ 21.770,00 R$ 261.240,00

Apreciando os valores apresentados acima, amparado no critério de julgamento “MENOR PREÇO 
GLOBAL” e demais condições descritas no Edital, segue abaixo análise da exequibilidade das propostas, 
de acordo com artigo 48 da lei 8.666/93, a constar: 
“Art. 48. Serão desclassificadas:
II - Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com preços manifestamente inexequíveis 
(...)
§ 1º Para os efeitos do disposto no inciso II deste artigo consideram-se manifestamente inexequíveis, no 
caso de licitações de menor preço para obras e serviços de engenharia, as propostas cujos valores sejam 
inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)
a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela 
administração, ou (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)
b) valor orçado pela administração. (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)”
Considerando 50% do valor orçado, conforme consta no processo em questão (R$27.533,33), teremos: 
R$13.766,67. 
Sendo assim, atendendo o critério do item a, entram na média aritmética as propostas: R$14.753,00 + 
R$14.800,00 + R$21.770,00. Dando uma média aritmética de: R$17.107,67.
Fazendo 70% do valor apurado, teremos: R$11.975,37. 
Atendendo ao critério do item b, teremos como 70% do valor da pesquisa de preços: 70% de R$27.533,33 
= R$19.273,33. 
Considerando como o menor valor entre os dois itens, o valor do item a de R$11.975,37, considera-se, 
assim a proposta da empresa BARBOSA, LOLI E OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS como 
inexequível, estando, portanto, desclassificada.  
Nada mais havendo a deliberar a comissão encerrou a sessão às 11:25 hrs da qual se lavrou a presente ata, 
com 03 páginas, que vai assinada pelos membros da CPL. Publique-se e abre-se o prazo para eventuais 
recursos. 

Amanda Solana Regonato (Presidente)
Marcela Regina Formagio Gonçalves

Josiane Cristina Balani Villa
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Seção IV
Autarquias e Empresa

Pública
DAE

Departamento de Água e Esgoto
Antônio Marcos Saraiva

Presidente

PORTARIAS DA PRESIDÊNCIA:

Portaria nº 053/2022-DAE:
ALTERAR a Portaria nº 722/2013-DAE, de 13/12/2021, que NOMEOU A COMISSÃO 
EXAMINADORA DE CONCURSO PÚPLICO para o cargo efetivo de CONTROLADOR DE 
SISTEMAS DE SANEAMENTO E UNIDADES, EXCLUINDO o  Sr. JEAN MACHADO 
SCHAEFFER, RG 40.868.818-12-SSP-SP e  NOMEANDO o Sr. LEONARDO JOSÉ DOS SANTOS, 
RG 45.551.240-1-SSP-SP,  para realizarem concurso público para o preenchimento de 01 (uma) vaga, e as 
que por ventura vierem a surgir, durante a vigência deste.
Bauru, 16 de fevereiro de 2022.

EXTRATO DE CONTRATOS - DAE
PUBLICAÇÃO PARA FINS DA LEI FEDERAL N.º 14.133/2021

1º Termo de Aditamento ao Contrato n.º 073/2021-DAE
Processo Administrativo nº 3624/2021
Concorrência Pública n.º 003/2021
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru.
Contratada: Constroleo Lubrificantes Eireli - EPP
Objeto: aditamento de quantidade, com acréscimos e supressões.
Valor do Aditamento: R$114.539,60 (cento e quatorze mil, quinhentos e trinta e nove reais e sessenta 
centavos).
Nota de Empenho Ordinário nº 00182/2022, de 09 de fevereiro de 2022.
Assinatura: 09/02/2022

PUBLICAÇÃO PARA OS FINS DA
LEI FEDERAL Nº 8666/93

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 8672/2021 - DAE
Pregão Eletrônico pelo Sistema de Registro de Preços nº 019/2022 - DAE
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de cal hidratada especial para tratamento de 
água, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital.
Data de recebimento das propostas: até 10/03/2022, às 08:30 horas.
Abertura da Sessão: 10/03/2022, às 08:30 horas.
Início da Disputa de Preços: 10/03/2022, às 09:00 horas.
Pregoeiro Titular: Renan Sampaio Oliveira
Pregoeiro Substituto: Gustavo Turini

Processo Administrativo nº 8740/2021 - DAE
Pregão Eletrônico nº 020/2022 - DAE
Objeto: Aquisição de cone de sinalização e fita de sinalização zebrada, conforme especificações 
contidas no Anexo I do Edital.
Data de recebimento das propostas: até 11/03/2022, às 08:30 horas.
Abertura da Sessão: 11/03/2022, às 08:30 horas.
Início da Disputa de Preços: 11/03/2022, às 09:00 horas.
Pregoeiro Titular: Hilda Cardoso da Silva
Pregoeiro Substituto: Dhyego Palácios Bonifácio

SERVIÇO DE RECEITA

DEFERIDOS:
Processo Interessado(s) Assunto
675/2020 Alberto Farha Vazamento
1920/2020 Renata Figueiredo Vazamento
1929/2020 Paula Brodt Marcelino Sallum de Souza Vazamento
2143/2020 Sidney Aparecido Migliato Vazamento
2423/2020 Erik Jose Braga das Neves Vazamento
3343/2020 Marlene A. Rezende Dos Santos Vazamento
5565/2020 Newton Ferreira Marmontel Junior Vazamento
5670/2020 Erlon Vinicius Torquato Junqueira Vazamento
6256/2020 Marluce dos Santos Silva Vazamento
6681/2020 Alberto Farha Vistoria Técnica
6731/2020 Cond. Res. Estoril Centreville Análise de Conta
1608/2021 Paulo Eduardo de Souza Análise de Conta
9545/2021 Luiz Carlos Alves dos Santos Vazamento

INDEFERIDOS:
Processo Interessado(s) Assunto

5612/2019 Alcides Donizete Garcia Aferição de Hidrômetro

PARCIALMENTE DEFERIDOS:
Processo Interessado(s) Assunto

7887/2020 Ricardo Pires Padilha Análise de Conta

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. Os documentos poderão ser enregue através do atendimento 
ao público no POUPATEMPO, sito à Rua Inconfidência 4-50, das 09h às 17h de segunda a sexta-feira e 
aos sábados das 09h às 13h, sendo necessário realizar agendamento prévio através do site (https://www.
poupatempo.sp.gov.br/).

Processo Interessado(s) Documento a ser apresentado
687/2020 Alex Figueiredo Komyiama Declaração solicitando o pedido de restituição.

EMDURB - Empresa Municipal de 
Desenvolvimento Urbano e Rural

Luiz Carlos da Costa Valle
Presidente

SETOR DE NECRÓPOLES E FUNERÁRIA
CONVOCAÇÃO

01 - Convocamos os familiares do Sr(a). JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS, a comparecer a Funerária 
Municipal referente ao translado para o ossuário geral dos restos mortais dos sepultados no Jazigo: 
18.241, Ficha: 2.675.

02 - Convocamos os familiares do Sr(a). JOÃO BURGARELI FILHO, a comparecer a Funerária 
Municipal referente ao translado para o ossuário geral dos restos mortais dos sepultados no Jazigo: 
17.588, Ficha: 2.517.

03 - Convocamos os familiares do Sr(a). SEVERINA MARIA DA SILVA NASCIMENTO, a 
comparecer a Funerária Municipal referente ao translado para o ossuário geral dos restos mortais 
dos sepultados no Jazigo: 28.435, Ficha: 4.486.

04 - Convocamos os familiares do Sr(a). GUSTAVO BRAZOLOTO DE ANDRADE, a comparecer a 
Funerária Municipal referente ao translado para o ossuário geral dos restos mortais dos sepultados 
no Jazigo: 16.931, Ficha: 1.615.

05 - Convocamos os familiares do Sr(a). MARIA DAS DORES COUTINHO, a comparecer a 
Funerária Municipal referente ao translado para o ossuário geral dos restos mortais dos sepultados 
no Jazigo: 16.628, Ficha: 2.279.

06 - Convocamos os familiares do Sr(a). ANTONIO DIAS DE SOUZA, a comparecer a Funerária 
Municipal referente ao translado para o ossuário geral dos restos mortais dos sepultados no Jazigo: 
14.535, Ficha: 1.935.

07 - Convocamos os familiares do Sr(a). SALVADOR QUINTANILHA, a comparecer a Funerária 
Municipal referente ao translado para o ossuário geral dos restos mortais dos sepultados no Jazigo: 
10.566, Ficha: 785.

08 - Convocamos os familiares do Sr(a). MAURO APARECIDO NAVARRO, a comparecer a 
Funerária Municipal referente ao translado para o ossuário geral dos restos mortais dos sepultados 
no Jazigo: 34.172, Ficha: 5.297.
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09 - Convocamos os familiares do Sr(a). RUI FRANCO DE GODOY, a comparecer a Funerária 
Municipal referente ao translado para o ossuário geral dos restos mortais dos sepultados no Jazigo: 
31.587, Ficha: 4.945.

10 - Convocamos os familiares do Sr(a). MARIA LUCIA CORREA DE ALBUQUERQUE, a 
comparecer a Funerária Municipal referente ao translado para o ossuário geral dos restos mortais 
dos sepultados no Jazigo: 32.013, Ficha: 5.033.

11 - Convocamos os familiares do Sr(a). LUCIMARA PEREIRA, a comparecer a Funerária 
Municipal referente ao translado para o ossuário geral dos restos mortais dos sepultados no Jazigo: 
24.433, Ficha: 3.878.

12 - Convocamos os familiares do Sr(a). MANOEL DE ALMEIDA, a comparecer a Funerária 
Municipal referente ao translado para o ossuário geral dos restos mortais dos sepultados no Jazigo: 
13.552, Ficha: 1.641.

13 - Convocamos os familiares do Sr(a). ISAÍAS TIMOTEO, a comparecer a Funerária Municipal 
referente ao translado para o ossuário geral dos restos mortais dos sepultados no Jazigo: 12.948, 
Ficha: 1.429.

14 - Convocamos os familiares do Sr(a). LOUDES FRANCISCA DE SOUZA, a comparecer a 
Funerária Municipal referente ao translado para o ossuário geral dos restos mortais dos sepultados 
no Jazigo: 20.748, Ficha: 3.154.

15 - Convocamos os familiares do Sr(a). DIRCEU SUNIGA, a comparecer a Funerária Municipal 
referente ao translado para o ossuário geral dos restos mortais dos sepultados no Jazigo: 9.757, 
Ficha: 528.

16 - Convocamos os familiares do Sr(a). ROSA PEREIRA RAMOS KAWABATA, a comparecer a 
Funerária Municipal referente ao translado para o ossuário geral dos restos mortais dos sepultados 
no Jazigo: 27.239, Ficha: 4.285.

17 - Convocamos os familiares do Sr(a). MARIA HELENA DA SILVA DE OLIVEIRA, a comparecer 
a Funerária Municipal referente ao translado para o ossuário geral dos restos mortais dos sepultados 
no Jazigo: 28.943, Ficha: 4.563.

18 - Convocamos os familiares do Sr(a). APARECIDA COSTA ANDRADE, a comparecer a Funerária 
Municipal referente ao translado para o ossuário geral dos restos mortais dos sepultados no Jazigo: 
9.256, Ficha: 1.004.

19 - Convocamos os familiares do Sr(a). HILDITE MARIA DAS NEVES FREIRE, a comparecer a 
Funerária Municipal referente ao translado para o ossuário geral dos restos mortais dos sepultados 
no Jazigo: 14.049, Ficha: 1.811.

20 - Convocamos os familiares do Sr(a). CLARISDALVA BORGES DA SILVA, a comparecer a 
Funerária Municipal referente ao translado para o ossuário geral dos restos mortais dos sepultados 
no Jazigo: 28.475, Ficha: 4.493.

21 - Convocamos os familiares do Sr(a). CORINA GIMENO RAMOS, a comparecer a Funerária 
Municipal referente ao translado para o ossuário geral dos restos mortais dos sepultados no Jazigo: 
36.161, Ficha: 4.598.

22 - Convocamos os familiares do Sr(a). EMGYDIO JUSTIANO DOS SANTOS, a comparecer a 
Funerária Municipal referente ao translado para o ossuário geral dos restos mortais dos sepultados 
no Jazigo: 30.249, Ficha: 2.590.

23 - Convocamos os familiares do Sr(a). ORESTE SOARES, a comparecer a Funerária Municipal 
referente ao translado para o ossuário geral dos restos mortais dos sepultados no Jazigo: 1.276, 
Ficha: 923.

24 - Convocamos os familiares do Sr(a). ADALBERTO MONTEIRO BISPO, a comparecer a 
Funerária Municipal referente ao translado para o ossuário geral dos restos mortais dos sepultados 
no Jazigo: 305, Ficha: 267.

25 - Convocamos os familiares do Sr(a). ADALTO CANDIDO, a comparecer a Funerária Municipal 
referente ao translado para o ossuário geral dos restos mortais dos sepultados no Jazigo: 4.083, 
Ficha: 1.956.

26 - Convocamos os familiares do Sr(a). FLÁVIO SOARES GALVÃO, a comparecer a Funerária 
Municipal referente ao translado para o ossuário geral dos restos mortais dos sepultados no Jazigo: 
2.221, Ficha: 1.343.

27 - Convocamos os familiares do Sr(a). OSWALDO DE OLIVEIRA, a comparecer a Funerária 
Municipal referente ao translado para o ossuário geral dos restos mortais dos sepultados no Jazigo: 
458, Ficha: 372.

28 - Convocamos os familiares do Sr(a). JOÃO COSTA, a comparecer a Funerária Municipal 
referente ao translado para o ossuário geral dos restos mortais dos sepultados no Jazigo: 225, Ficha: 
199.

29 - Convocamos os familiares do Sr(a). DIRCE CAROLINA DINIZ DE CARVALHO, a comparecer 
a Funerária Municipal referente ao translado para o ossuário geral dos restos mortais dos sepultados 
no Jazigo: 2.030, Ficha: 1.261.

30 - Convocamos os familiares do Sr(a). ZEILA MARIA VASCONCELO PINTO, a comparecer a 
Funerária Municipal referente ao translado para o ossuário geral dos restos mortais dos sepultados 
no Jazigo: 2.368, Ficha: 1.410.

31 - Convocamos os familiares do Sr(a). ELZA NAPOLEÃO ERMACORA, a comparecer a 
Funerária Municipal referente ao translado para o ossuário geral dos restos mortais dos sepultados 
no Jazigo: 2.339, Ficha: 1.399.

32 - Convocamos os familiares do Sr(a). ADELMA PEREIRA DA SILVA, a comparecer a Funerária 
Municipal referente ao translado para o ossuário geral dos restos mortais dos sepultados no Jazigo: 
218, Ficha: 192.

33 - Convocamos os familiares do Sr(a). LUIZ CARLOS ALVARES RUIZ, a comparecer a Funerária 
Municipal referente ao translado para o ossuário geral dos restos mortais dos sepultados no Jazigo: 
800, Ficha: 605.

34 - Convocamos os familiares do Sr(a). OROZIMBO ANASTACIO, a comparecer a Funerária 
Municipal referente ao translado para o ossuário geral dos restos mortais dos sepultados no Jazigo: 
7.140, Ficha: 1.998.

35 - Convocamos os familiares do Sr(a). ANCELMO ANTUNES DE SOUZA, a comparecer a 
Funerária Municipal referente ao translado para o ossuário geral dos restos mortais dos sepultados 
no Jazigo: 7.041, Ficha: 1.945.

36 - Convocamos os familiares do Sr(a). BENEDITO LUIZ JOSÉ, a comparecer a Funerária 
Municipal referente ao translado para o ossuário geral dos restos mortais dos sepultados no Jazigo: 
13.486, Ficha: 1.615.

37 - Convocamos os familiares do Sr(a). MARIA HELENA AUGUSTO DA SILVA, a comparecer a 
Funerária Municipal referente ao translado para o ossuário geral dos restos mortais dos sepultados 
no Jazigo: 5.913, Ficha: 2.322.

38 - Convocamos os familiares do Sr(a). MARIA NEIDE DOS SANTOS SILVA, a comparecer a 
Funerária Municipal referente ao translado para o ossuário geral dos restos mortais dos sepultados 
no Jazigo: 5.756, Ficha: 2.294.

39 - Convocamos os familiares do Sr(a). ROBERVAL GABIATI, a comparecer a Funerária 
Municipal referente ao translado para o ossuário geral dos restos mortais dos sepultados no Jazigo: 
5.755, Ficha: 2.293.

40 - Convocamos os familiares do Sr(a). LUCIA FÁTIMA VONI PINTO, a comparecer a Funerária 
Municipal referente ao translado para o ossuário geral dos restos mortais dos sepultados no Jazigo: 
5.785, Ficha: 2.302.

41 - Convocamos os familiares do Sr(a). ESMAEL FRANCO DA SILVA, a comparecer a Funerária 
Municipal referente ao translado para o ossuário geral dos restos mortais dos sepultados no Jazigo: 
5.607, Ficha: 2.267.

42 - Convocamos os familiares do Sr(a). WAGNER TENÓRIO DE OLIVEIRA, a comparecer a 
Funerária Municipal referente ao translado para o ossuário geral dos restos mortais dos sepultados 
no Jazigo: 5.690, Ficha: 2.282.

43 - Convocamos os familiares do Sr(a). LUCIANI PEREIRA, a comparecer a Funerária Municipal 
referente ao translado para o ossuário geral dos restos mortais dos sepultados no Jazigo: 5.773, 
Ficha: 2.299.

Favor comparecer à Av. Rodrigues Alves, Q. 19, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da 
data desta publicação para manifesto contrário. Em caso de não comparecimento, ficam os familiares 
cientes e de acordo com o translado.

Bauru, 22 de Fevereiro de 2022. 
Luiz Felipe Sciuli de Castro  

Diretor de Manutenção e Modais 

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

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

JAZIGO NOME CHAPA DATA CEMITÉRIO
5607 ADRIANA PEPE DE OLIVEIRA KEHOY # 21/10/2017 CRISTO REI
5607 APARECIDO JOSINO DA SILVA # 21/10/2017 CRISTO REI
5690 LIDENI DA SILVA SOUZA 8772 25/08/2017 CRISTO REI
5690 REGINALDO DE PAULA LIMA 8773 25/08/2017 CRISTO REI
5755 FRANCISCA GONÇALVES LIMA ALVES 8717 18/07/2017 CRISTO REI
5755 ALCIDES ANTONIO DE CAMARGO 8718 19/07/2017 CRISTO REI
5992 ASTERIO SOUZA SANTANA 8685 27/06/2017 CRISTO REI
5992 ANA FRANCISCA DOS SANTOS ARAUJO 8686 27/06/2017 CRISTO REI
5992 KARINA RODRIGUES NUNES 8687 29/06/2017 CRISTO REI
6118 ANTONIO SILVESTRE DA SILVA 8688 30/06/2017 CRISTO REI
6118 MARIA ANUNCIATA PORFIRIO 8690 01/07/2017 CRISTO REI
6118 AUGUSTA BORGES BARRETO 8691 01/07/2017 CRISTO REI
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5981 MICHAEL APARECIDO GARCIA 8682 25/06/2017 CRISTO REI

5981 WALTER LUIS DE OLIVEIRA 8683 26/06/2017 CRISTO REI

5981 JOSÉ ROQUE SOARES ASSISTENCIAL 8684 27/06/2017 CRISTO REI

6011 JOSÉ NERO AMOS 8693 03/07/2017 CRISTO REI

6011 ANDREZA APARECIDA PEREIRA 8695 04/07/2017 CRISTO REI

6011 PAULO DE SOUZA LIMA 8697 06/07/2017 CRISTO REI

5785 AMARILDO LUIS DOS SANTOS SERAFIM # 25/08/2017 CRISTO REI

5785 JOSEPHA MARCONDES # 26/08/2017 CRISTO REI

5756 NAIR FERREIRA DE PAULA 8743 08/08/207 CRISTO REI

5756 NELSON DE SOUZA CRUZ 8748 11/08/2017 CRISTO REI

5913 HILÁRIO RIBEIRO DE CAMPOS 8776 27/08/2017 CRISTO REI

5913 JOSÉ DE PAULA CHAGAS 8777 27/08/2017 CRISTO REI
Portanto, Solicitamos aos familiares tomarem providências, quanto ao translado do falecido em 
questão, onde não o fazendo no prazo de 30 (trinta) dias a contar desta publicação, o poder público 
dará prosseguimento no informado acima.

Luiz Felipe Sciuli de Castro 
Diretor de Manutenção e Modais

Bauru 22/02/2022

3ª Publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços, atendendo ao disposto no Art. 15 § 2º da Lei 
8.666/93

EXTRATO DA ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 032/2021
Processo nº 5377/2020 – Pregão Eletrônico - RP nº 003/2021
Contratante: EMDURB – Compromissária: LC-SHIELD COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE 
EQUIPAMENTOS LTDA. EPP.
Objeto: O objeto da presente licitação tem como finalidade o registro de preços para eventual AQUISIÇÃO 
de capa de chuva, conforme especificação abaixo descrita:

LOTE 01

ITEM Qtde Un Tam Descrição Marca Valor 
unitário

Valor 
Total

01 150 Cj. M Capa de chuva trevira amarela – Modelo manga 
comprida com capuz. Com faixa refletiva de 

5 cm sendo 15 cm abaixo da gola e na mesma 
altura nas mangas as faixas refletivas serão 
confeccionadas em toda circunferência. Na 

frente no lado esquerdo superior estampado  o 
logo EMDURB colorido 7x7 cm e nas costas a 
palavra EMDURB em preto com letras 7x1,5 

cm, com C.A. ou Certificado de Conformidade 
Sinmetro ou Certificado de Conformidade 

Inmetro conforme MP 905/2019.

LEROUP
CA 

11795

R$ 
44,38

R$ 
22.930,50

02 150 Cj. G R$ 
40,41

03 150 Cj. GG R$ 
40,74

04 100 Cj. EGG R$ 
41,01

VALOR TOTAL R$ 22.930,50 (Vinte dois mil novecentos e trinta reais e cinquenta 
centavos)

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: 24/05/2021
Bauru, 22 de fevereiro de 2022.
Presidente da EMDURB.

3ª Publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços, atendendo ao disposto no Art. 15 § 2º da Lei 
8.666/93

EXTRATO DA ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 033/2021
Processo nº 5377/2020 – Pregão Eletrônico - RP nº 003/2021
Contratante: EMDURB – Compromissária: CÂNDIDO & CIA COMÉRCIO DE EPI LTDA. EPP.
Objeto: O objeto da presente licitação tem como finalidade o registro de preços para eventual AQUISIÇÃO 
de capa de chuva, conjunto de proteção de chuva, macacão para aplicação de herbicida e macacão de 
segurança, conforme especificação abaixo descrita:

LOTE 04

ITEM Qtde Un Tam Descrição MARCA VALOR 
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

12 50 Cj M Macacão de segurança - Confeccionado 
em não tecido, fechamento em zíper com 
aba protetora, elástico no capuz, cintura 

e pulsos.
- Com C.A. ou Certificado de 

Conformidade Sinmetro ou Certificado 
de Conformidade Inmetro conforme MP 

905/2019.

SUPER 
SAFEY

CA 36783

R$ 19,90

R$ 
10.945,00

13 200 Cj G R$ 19,90

14 200 Cj GG R$ 19,90

15 100 Cj EGG R$ 19,90

VALOR TOTAL R$  10.945,00 (Dez mil novecentos e quarenta e cinco 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: 24/05/2021
Bauru, 22 de fevereiro de 2022.
Presidente da EMDURB.

2ª Publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços, atendendo ao disposto no Art. 15 § 2º da Lei 
8.666/93

EXTRATO DA ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 052/2021
Processo nº 2170/2021 – Pregão Eletrônico - Reg. de Preços nº 017/2021.
Contratante: EMDURB – Compromissária: MARCIA APARECIDA GARCIA 29092617865.
Objeto: O objeto da presente contratação tem como finalidade o registro de preços para eventual 
AQUISIÇÃO de material de construção, conforme especificação abaixo descrita:

COTA PRINCIPAL
Itens Quant. Unid. Descrição MARCA VR. UNIT VR. TOTAL

02 550 Saco de 
20kg

Cal Hidratada
CH-III

CH III
MB R$ 11,49 R$ 6.319,50

03 370 Toneladas Areia Grossa Etc; PORTAL R$ 68,00 R$ 25.160,00

04 300 Toneladas Areia Fina PORTAL R$ 57,24 R$ 17.172,00

VALOR TOTAL R$ 48.651,50 (Quarenta e oito mil seiscentos e cinquenta e um reais e 
cinquenta centavos)

COTA  RESERVADA PARA EMPRESAS ME/EPP
Itens Quant. Unid. Descrição MARCA VR. UNIT VR. TOTAL
10 175 Toneladas Pedra nº01 PORTAL R$ 61,59 R$ 10.778,25
11 120 Toneladas Pedrisco ou Brita nº0 PORTAL R$ 61,94 R$ 7.432,80

15 1.000 Saco de 
8 kg

Cal Hidratada para 
pintura com fixador MB R$ 10,45 R$ 10.450,00

VALOR TOTAL R$ 28.661,05 (Vinte oito mil seiscentos e sessenta e um reais e cinco 
centavos)

VALOR TOTAL GERAL (COTA 
PRINCIPAL E RESERVADA)

R$ 77.312,55 (Setenta e sete mil trezentos e doze reais e 
cinquenta e cinco centavos)

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: 10/08/2021
Bauru, 22 de fevereiro de 2022.
Presidente da EMDURB.

2ª Publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços, atendendo ao disposto no Art. 15 § 2º da Lei 
8.666/93

EXTRATO DA ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 053/2021
Processo nº 2581/2021 – Pregão Eletrônico - Reg. de Preços nº 018/2021.
Contratante: EMDURB – Compromissária: NA ATIVA COMERCIAL – EIRELI.
Objeto: O objeto da presente licitação tem como finalidade o registro de preços para eventual AQUISIÇÃO 
DE PNEUS NOVOS, conforme especificação abaixo descrita:

AMPLA PARTICIPAÇÃO
Item Qtde Un DESCRIÇÃO Marca Vr. Unit. Vr. Total

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

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

Valor total R$ 103.240,62 (Cento e três mil duzentos e quarenta reais e 
sessenta e dois centavos)

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: 19/08/2021
Bauru, 22 de fevereiro de 2022.
Presidente da EMDURB.

2ª Publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços, atendendo ao disposto no Art. 15 § 2º da Lei 
8.666/93

EXTRATO DA ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 054/2021
Processo nº 2581/2021 – Pregão Eletrônico - Reg. de Preços nº 018/2021.
Contratante: EMDURB – Compromissária: CANAAN ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI. ME.
Objeto: O objeto da presente licitação tem como finalidade o registro de preços para eventual AQUISIÇÃO 
DE PNEUS NOVOS, conforme especificação abaixo descrita:

AMPLA PARTICIPAÇÃO

Item Qtde Un DESCRIÇÃO Marca Vr. 
Unit. Vr. 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
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

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

Valor total R$ 64.660,00 (Sessenta e quatro mil seiscentos e sessenta 
reais)
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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: 19/08/2021
Bauru, 22 de fevereiro de 2022.
Presidente da EMDURB.

2ª Publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços, atendendo ao disposto no Art. 15 § 2º da Lei 
8.666/93

EXTRATO DA ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 055/2021
Processo nº 2581/2021 – Pregão Eletrônico - Reg. de Preços nº 018/2021.
Contratante: EMDURB – Compromissária: ELAINE CRISTINA CÂNDIDA DA SILVA. EPP.
Objeto: O objeto da presente licitação tem como finalidade o registro de preços para eventual AQUISIÇÃO 
DE PNEUS NOVOS, conforme especificação abaixo descrita:

AMPLA PARTICIPAÇÃO

Item Qtde Un DESCRIÇÃO Marca Vr. Unit. Vr. Total

12 06 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

Valor total R$ 27.900,00 (Vinte sete mil e novecentos 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: 19/08/2021
Bauru, 22 de fevereiro de 2022.
Presidente da EMDURB.

2ª Publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços, atendendo ao disposto no Art. 15 § 2º da Lei 
8.666/93

EXTRATO DA ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 056/2021
Processo nº 2581/2021 – Pregão Eletrônico - Reg. de Preços nº 018/2021.
Contratante: EMDURB – Compromissária: DEALER DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA. EPP.
Objeto: O objeto da presente licitação tem como finalidade o registro de preços para eventual AQUISIÇÃO 
DE PNEUS NOVOS, conforme especificação abaixo descrita:

AMPLA PARTICIPAÇÃO

Item Qtde Un DESCRIÇÃO Marca Vr. 
Unit. Vr. Total

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

Valor total R$ 7.340,00 (Sete mil trezentos e quarenta 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: 19/08/2021
Bauru, 22 de fevereiro de 2022.
Presidente da EMDURB.

2ª Publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços, atendendo ao disposto no Art. 15 § 2º da Lei 
8.666/93

EXTRATO DA ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 057/2021
Processo nº 2667/2021 – Pregão Eletrônico - Reg. de Preços nº 020/2021.
Contratante: EMDURB – Compromissária: SSAT SINALIZAÇÃO E ADESIVOS EIRELI.
Objeto: O objeto da presente licitação tem como finalidade o registro de preços para eventual AQUISIÇÃO 
de Materiais Semafóricos, conforme especificação abaixo descrita:

AMPLA PARTICIPAÇÃO

ITEM QTD UN. DESCRIÇÃO MARCA V. 
UNITÁRIO V. TOTAL

09 040 Un. Suporte simples 114 mm em alumínio, 
na cor preta.

SSAT 
Sinalização R$ 40,00 R$ 

1.600,00
VALOR TOTAL R$ 1.600,00 (Um mil e seiscentos 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:23/08/2021
Bauru, 22 de fevereiro de 2022.
Presidente da EMDURB.

2ª Publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços, atendendo ao disposto no Art. 15 § 2º da Lei 
8.666/93

EXTRATO DA ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 058/2021
Processo nº 2667/2021 – Pregão Eletrônico - Reg. de Preços nº 020/2021.
Contratante: EMDURB – Compromissária: BERGAMIN SINALIZAÇÃO E TECNOLOGIA VIÁRIA 
LTDA. EPP.
Objeto: O objeto da presente licitação tem como finalidade o registro de preços para eventual AQUISIÇÃO 
de Materiais Semafóricos, conforme especificação abaixo descrita:

AMPLA PARTICIPAÇÃO

ITEM QTD UN. DESCRIÇÃO MARCA V. 
UNITÁRIO V. TOTAL

01 030 Un.

Coluna para semáforo de aço galvanizado.
Coluna cilíndrica para semáforo, em aço 

galvanizado com 6m x 4 1/8” (105mm) interna, 
conforme especificações; espessura mínima de 
parede 4 mm; diâmetro externo de 4 ½” (114,6 
mm), para encaixe interno por engastamento, 

parafusos de travamento, comprimento de 6.000 
mm, grapas (aletas) na base (pé) da coluna para 

travamento (evitar) giro do conjunto em torno do 
próprio eixo, conforme desenho.

BSV R$ 1.850,00 R$ 
55.500,00

03 024 Un.

Braço Projetado para semáforo.
Braço projetado cilíndrico para semáforo 

com 4,70 m x 4” (externa) com as seguintes 
especificações: em aço galvanizado, com curva 
cilíndrica, sem amassados na dobra, diâmetro 
externo de 4” (101,6 mm), espessura mínima 
de parede de 4 mm para encaixe externo por 
engastamento, luva (adaptação) soldável no 
braço para limite de encaixe de 600 mm da 

projeção vertical, projeções: vertical 1.500 mm e 
horizontal 4.700 mm, conforme desenho.

BSV R$ 1.600,00 R$ 
38.400,00

VALOR TOTAL (AMPLA 
PARTICIPAÇÃO) R$ 93.900,00 (Noventa e três mil e novecentos 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:23/08/2021
Bauru, 22 de fevereiro de 2022.
Presidente da EMDURB.

2ª Publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços, atendendo ao disposto no Art. 15 § 2º da Lei 
8.666/93

EXTRATO DA ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 059/2021
Processo nº 2667/2021 – Pregão Eletrônico - Reg. de Preços nº 020/2021.
Contratante: EMDURB – Compromissária: ELETRO RUN SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA. ME.
Objeto: O objeto da presente licitação tem como finalidade o registro de preços para eventual AQUISIÇÃO 
de Materiais Semafóricos, conforme especificação abaixo descrita:

AMPLA PARTICIPAÇÃO

ITEM QTD UN. DESCRIÇÃO MARCA V. 
UNITÁRIO

V. 
TOTAL

07 030 Un.

Anteparo para semáforo em alumínio, com 2 mm 
(dois milímetros) de espessura, sem recorte de 
encaixe do grupo focal, medindo 125 x 75cm, 

conforme desenho.

Contransin R$ 280,00 R$ 
8.400,00

VALOR TOTAL R$ 8.400,00 (Oito mil e quatrocentos 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:23/08/2021
Bauru, 22 de fevereiro de 2022.
Presidente da EMDURB.

2ª Publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços, atendendo ao disposto no Art. 15 § 2º da Lei 
8.666/93

EXTRATO DA ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 060/2021
Processo nº 2667/2021 – Pregão Eletrônico - Reg. de Preços nº 020/2021.
Contratante: EMDURB – Compromissária: DM3 COMÉRCIO E INDUSTRIA EIRELI. EPP.
Objeto: O objeto da presente licitação tem como finalidade o registro de preços para eventual AQUISIÇÃO 
de Materiais Semafóricos, conforme especificação abaixo descrita:

AMPLA PARTICIPAÇÃO

ITEM QTD UN. DESCRIÇÃO MARCA V. 
UNITÁRIO V. TOTAL

02 006 Un.

Coluna para semáforo de pedestre em aço 
galvanizado.  Coluna cilíndrica para semáforo 
de pedestre em aço galvanizado com 6m x 4” 

(101mm) externa, grapas (aletas) na base (pé) da 
coluna para travamento (evitar) giro do conjunto 

em torno do próprio eixo.

Fokus R$ 1.360,00 R$ 
8.160,00

04 024 Un.

Grupo Focal Principal Tipo I de 300 x 300 x 300 
mm preto, com “pá” para encaixe no suporte 
basculante, corpo do foco em alumínio, com 

bolachas a led de 5mm e no mínimo de 162 led´s 
em cada cor, com tensão de trabalho em 127 volts 

corrente alternada, com pestanas.

Fokus R$ 1.300,00 R$ 
31.200,00

11 050 Un. Pestana (cobre foco) para foco de 200 mm, em 
alumínio, na cor preta. Fokus R$ 11,00 R$ 550,00

12 030 Un. Pestana em “U” para grupo focal de pedestre 200 
mm, em alumínio, na cor preta. Fokus R$ 9,00 R$ 270,00

18 030 Un. Botão de comando n.a. Verde com anel de rosca 
fixo para botoeira de semáforo de pedestres. Fokus R$ 40,00 R$ 

1.200,00
19 004 Un. Botoeira convencional para semáforo de 

pedestres(caixa completa), na cor preta. Fokus R$ 98,00 R$ 392,00

VALOR TOTAL R$ 41.772,00 (Quarenta e um mil setecentos e setenta e dois 
reais)
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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:23/08/2021
Bauru, 22 de fevereiro de 2022.
Presidente da EMDURB.

2ª Publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços, atendendo ao disposto no Art. 15 § 2º da Lei 
8.666/93

EXTRATO DA ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 061/2021
Processo nº 2667/2021 – Pregão Eletrônico - Reg. de Preços nº 020/2021.
Contratante: EMDURB – Compromissária: LUXMASTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. EPP.
Objeto: O objeto da presente licitação tem como finalidade o registro de preços para eventual AQUISIÇÃO 
de Materiais Semafóricos, conforme especificação abaixo descrita:

COTA RESERVADA PARA EMPRESAS ME/EPP

ITEM QTD UN. DESCRIÇÃO MARCA V. 
UNITÁRIO V. TOTAL

20 060 Un.

Bolacha a led de 5mm vermelha, diâmetro de 
300mm, com quantidade mínima de 162 led’s 

e tensão de trabalho de 127 volts corrente 
alternada, para grupo focal semafórico principal.

Opto R$ 208,00 R$ 
12.480,00

21 060 Un.

Bolacha a led de 5mm amarela, diâmetro de 
300mm, com quantidade mínima de 162 led’s 

e tensão de trabalho de 127 volts corrente 
alternada, para grupo focal semafórico principal.

Opto R$ 208,00 R$ 
12.480,00

22 060 Un.

Bolacha a led de 5mm verde, diâmetro de 
300mm, com quantidade mínima de 162 led’s 

e tensão de trabalho de 127 volts corrente 
alternada, para grupo focal semafórico principal.

Opto R$ 208,00 R$ 
12.480,00

VALOR TOTAL R$ 37.440,00 (Trinta e sete mil quatrocentos e quarenta 
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: 23/08/2021
Bauru, 22 de fevereiro de 2022.
Presidente da EMDURB.

2ª Publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços, atendendo ao disposto no Art. 15 § 2º da Lei 
8.666/93

EXTRATO DA ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 062/2021
Processo nº 2667/2021 – Pregão Eletrônico - Reg. de Preços nº 020/2021.
Contratante: EMDURB – Compromissária: CIDADE VERDE SINALIZAÇÃO VIÁRIA EIRELI. EPP..
Objeto: O objeto da presente licitação tem como finalidade o registro de preços para eventual AQUISIÇÃO 
de Materiais Semafóricos, conforme especificação abaixo descrita:

AMPLA PARTICIPAÇÃO

ITEM QTD UN. DESCRIÇÃO MARCA VALOR 
UNITÁRIO

V.ALOR 
TOTAL

05 024 Un.

Grupo Focal Repetidor Tipo I de 200 x 
200 x 200 mm preto, corpo do foco em 
alumínio, com bolachas a led de 5mm e 

no mínimo de 120 led´s em cada cor, com 
tensão de trabalho em 127 volts corrente 

alternada, com pestanas.

JSM/GF I PED R$ 600,00 R$ 
14.400,00

06 012 Un.

Grupo focal de pedestre, vermelho e 
verde, com bolachas a led de 5 mm , com 
quantidade mínima de 99 leds cada cor, 
modelo de bolachas “boneco andando e 
parado”, com tensão de trabalho em 127 
volts corrente alternada,com pestanas e 

corpo do foco na cor preta.

JSM/GF PED R$ 480,00 R$ 
5.760,00

08 030 Un. Suporte basculante 101 mm em alumínio, 
na cor preta.

JSM/SUP 
BASC. 
101MM

R$ 60,00 R$ 
1.800,00

10 030 Un. Pestana (cobre foco) para foco de 300 
mm, em alumínio, na cor preta.

JSM/ 
PESTANA 

300MM
R$ 13,00 R$ 390,00

13 060 Un.

Bolacha a led de 5mm vermelha, diâmetro 
de 200mm, com quantidade mínima de 
120 led’s e tensão de trabalho de 127 

volts corrente alternada, para grupo focal 
semafórico repetidor.

JSM/
MLVAC-750 R$ 104,00 R$ 

6.240,00

14 060 Un.

Bolacha a led de 5mm amarela, diâmetro 
de 200mm, com quantidade mínima de 
120 led’s e tensão de trabalho de 127 

volts corrente alternada, para grupo focal 
semafórico repetidor.

JSM/MLVAC- 
751 R$ 104,00 R$ 

6.240,00

15 060 Un.

Bolacha a led de 5mm verde, diâmetro 
de 200mm, com quantidade mínima de 

120 led’s e tensão de trabalho de 127volts 
corrente alternada, para grupo focal 

semafórico repetidor.

JSM/
MLVAC-740 R$ 104,00 R$ 

6.240,00

16 040 Un.

Bolacha a led de 5mm, vermelha, para 
grupo focal de pedestre (desenho boneco), 

diâmetro de 200mm, com quantidade 
mínima de 100 leds e tensão de trabalho 

de 127 volts corrente alternada.

JSM/
MLVAC-775 R$ 99,00 R$ 

3.960,00

17 010 Un.

Bolacha a led de 5mm, verde, para 
grupo focal de pedestre (desenho 

boneco andando), diâmetro de 200mm, 
com quantidade mínima de 100 leds e 

tensão de trabalho de 127 volts corrente 
alternada.

JSM/
MLVAC-774 R$ 99,00 R$ 990,00

VALOR TOTAL R$ 46.020,00 (Quarenta e seis mil e vinte 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: 23/08/2021
Bauru, 22 de fevereiro de 2022.
Presidente da EMDURB.

2ª Publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços, atendendo ao disposto no Art. 15 § 2º da Lei 
8.666/93

EXTRATO DA ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 051/2021
Processo nº 3148/2021 – Pregão Eletrônico - Reg. de Preços nº 021/2021.
Contratante: EMDURB – Compromissária: RAFER INDUSTRIA COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE 
MADEIRA EIRELI.
Objeto: O objeto da presente contratação tem como finalidade o registro de preços para eventual 
AQUISIÇÃO de urnas mortuárias e materiais funerários, conforme especificação abaixo descrita:

AMPLA PARTICIPAÇÃO

Item Quant.
Estimada Un. Descrição MARCA VR. UNIT. VR. TOTAL

01 060 un. Urna Assistencial Infantil 
0,50 cm PRÓPRIA R$ 218,50 R$ 13.110,00

02 030 un. Urna Assistencial Infantil 
0,80 cm PRÓPRIA R$ 220,00 R$ 6.600,00

03 010 un. Urna Assistencial Infantil 
1,00 m PRÓPRIA R$ 265,00 R$ 2.650,00

04 010 un. Urna Assistencial Infantil 
1,20 m PRÓPRIA R$ 283,00 R$ 2.830,00

05 010 un. Urna Assistencial Infantil 
1,40 cm PRÓPRIA R$ 303,00 R$ 3.030,00

06 600 un. Urna Assistencial Tamanho 
1,90m PRÓPRIA R$ 308,25 R$ 184.950,00

VALOR TOTAL R$ 213.170,00 (Duzentos e treze mil cento e 
setenta 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: 09/08/2021
Bauru, 22 de fevereiro de 2022.
Presidente da EMDURB.

2ª Publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços, atendendo ao disposto no Art. 15 § 2º da Lei 
8.666/93

EXTRATO DA ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 049/2021
Processo nº 3980/2021 – Pregão Eletrônico - Reg. de Preços nº 025/2021.
Contratante: EMDURB – Compromissária: SAT EMBALAGENS LTDA. ME.
Objeto: O objeto da presente licitação tem como finalidade o registro de preços para eventual AQUISIÇÃO 
de sacos plásticos, conforme especificação abaixo descrita:

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 
EMBALA-

GENS

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 
EMBALA-

GENS

R$ 
38,00

R$ 
7.600,00

VALOR TOTAL R$ 53.800,00

R$ 53.800,00 (Cinquenta e três mil e oitocentos reais)

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 
EMBALA-

GENS

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 
EMBALA-

GENS

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 
EMBALA-

GENS

R$ 
24,97

R$ 
3.745,50
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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 
EMBALA-

GENS

R$ 
79,97

R$ 
7.997,00

VALOR TOTAL R$ 14.427,50

R$ 14.427,50 (Quatorze mil quatrocentos e vinte sete reais e cinquenta centavos)

VALOR TOTAL GERAL (AMPLA 
PARTICIPAÇÃO E EXCLUSIVA ME/
EPP)

R$ 68.227,50 (Sessenta e oito mil duzentos e vinte 
sete reais e cinquenta centavos)

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: 09/08/2021
Bauru, 22 de fevereiro de 2022.
Presidente da EMDURB.

2ª Publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços, atendendo ao disposto no Art. 15 § 2º da Lei 
8.666/93

EXTRATO DA ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 050/2021
Processo nº 3980/2021 – Pregão Eletrônico - Reg. de Preços nº 025/2021.
Contratante: EMDURB – Compromissária: CASA DA SOGRA COMÉRCIO VAREJISTA LTDA. EPP.
Objeto: O objeto da presente licitação tem como finalidade o registro de preços para eventual AQUISIÇÃO 
de sacos plásticos, conforme especificação abaixo descrita:

AMPLA PARTICIPAÇÃO

Item Qtde Un DESCRIÇÃO MARCA VR. 
UNIT. VR. TOTAL

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

VALOR TOTAL R$ 6.172,50

R$ 6.172,50 (Seis mil cento e setenta e dois reais e cinquenta centavos)
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: 09/08/2021
Bauru, 22 de fevereiro de 2022.
Presidente da EMDURB.

1ª Publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços, atendendo ao disposto no Art. 15 § 2º da Lei 
8.666/93

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 085/2021
Processo nº 5211/2021 – Pregão Eletrônico – Sistema Registro de Preços nº 030/2021.
Contratante: EMDURB – Compromissária: VIA PARANÁ INDUSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS 
EIRELI. EPP.
Objeto: O objeto da presente licitação tem como finalidade o registro de preços para eventual AQUISIÇÃO 
DE TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA E SOLVENTE, conforme especificação abaixo descrita:

AMPLA PARTICIPAÇÃO

Itens Quant.
Estimada Un. Descrição Marca Vr. 

Unit. Vr.Total

4 060 Baldes de
18 litros

Tinta para demarcação viária Azul, à base 
de resina acrílica, conforme ABNT NBR 

11862:2020
Manort R$ 

280,00
R$ 

16.800,00

5 400 Baldes de
18 litros

Tinta para demarcação viária Vermelha, à 
base de resina acrílica, conforme ABNT 

NBR 11862:2020
Manort R$ 

280,00
R$ 

112.000,00

6 1.000 Baldes de
18 litros

Tinta para demarcação viária Branca, à 
base de resina metilmetacrilato, conforme 

especificação técnica CET-ET-SH-14
Manort R$ 

335,00
R$ 

335.000,00
Valor total dos Itens por 

extenso R$ 463.800,00 (Quatrocentos e sessenta e três mil e oitocentos reais)

COTA RESERVADA EMPRESAS ME/EPP

Itens Quant.
Estimada Un. Descrição Marca Vr. 

Unit. Vr. total

8 800 Latas de
18 litros

Solvente (diluente) à base de hidrocarbonetos 
de rápida evaporação, isento de benzeno, em 

embalagens de 18 litros, para diluição de tinta 
de demarcação viária da norma ABNT NBR 
11862:2020 e especificação técnica CET-ET-

SH-14

Manort R$ 
159,00

R$ 
127.200,00

Valor total dos Itens por 
extenso R$ 127.200,00 (Cento e vinte sete mil e duzentos reais)

Valor total Geral (Ampla Participação 
e Cota Reservada) R$ 591.000,00 (Quinhentos e noventa e um mil reais)

Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias do recebimento do produto mediante a emissão da nota fiscal.
Vigência: 12 (doze) meses a partir da assinatura.
Assinatura: 24/11/2021
Bauru, 22 de fevereiro de 2022.
Presidente da EMDURB.

1ª Publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços, atendendo ao disposto no Art. 15 § 2º da Lei 
8.666/93

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 084/2021
Processo nº 5611/2021 – Pregão Eletrônico – Sistema Registro de Preços nº 032/2021.
Contratante: EMDURB – Compromissária: PATRICIA CRISTINA DE ABREU. EPP..
Objeto: O objeto da presente licitação tem como finalidade o registro de preços para eventual AQUISIÇÃO 
de câmaras de ar, anel de vedação e protetores, conforme especificação abaixo descrita: Todos os itens 
deverão ser novos (primeira vida), com selo ou símbolo de identificação de conformidade no âmbito do 
Sistema Brasileiro de Certificação (INMETRO) para carros, caminhões, máquinas fora de estrada, tratores 
agrícolas e motocicletas.
ITEM QTD. UN. DESCRIÇÃO MARCA VR. UNIT. VR. TOTAL

05 6 Un Câmara de ar pneu 4.10-18 CANELLO R$ 35,75 R$ 214,50
VALOR TOTAL R$ 214,50 (Duzentos e quatorze reais e cinquenta centavos)

Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias do recebimento do produto mediante a emissão da nota fiscal.
Vigência: 12 (doze) meses a partir da assinatura.
Assinatura: 19/11/2021
Bauru, 22 de fevereiro de 2022.
Presidente da EMDURB.

1ª Publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços, atendendo ao disposto no Art. 15 § 2º da Lei 
8.666/93

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 086/2021
Processo nº 5612/2021 – Pregão Eletrônico R.P. nº 034/2021
Contratante: EMDURB – Compromissária: CRH EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. EPP.
Objeto: O objeto da presente contratação tem como finalidade o registro de preços para eventual 
AQUISIÇÃO de CONES, conforme especificação abaixo descrita:

ITEM QTD. 
ESTIMADA UN. DESCRIÇÃO MARCA VR. 

UNIT.
VR. 

TOTAL
01 100 Un. Cone de sinalização 75cm laranja e 

branco rígido (PVC) PLASTCOR R$ 33,50 R$ 
3.350,00

02 150 Un. Cone de sinalização 50cm laranja e 
branco rígido (PVC) PLASTCOR R$ 13,00 R$ 

1.950,00
VALOR TOTAL R$ 5.300,00 (Cinco mil e trezentos reais)

Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias do recebimento do produto mediante a emissão da Nota Fiscal.
Vigência: 12 (doze) meses a partir da sua assinatura.
Assinatura: 03/12/2021
Bauru, 22 de fevereiro de 2022.
Presidente da EMDURB.

1ª Publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços, atendendo ao disposto no Art. 15 § 2º da Lei 
8.666/93

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 087/2021
Processo nº 5612/2021 – Pregão Eletrônico R.P. nº 034/2021
Contratante: EMDURB – Compromissária: TÁTICO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. ME.
Objeto: O objeto da presente contratação tem como finalidade o registro de preços para eventual 
AQUISIÇÃO de CAVALETES, conforme especificação abaixo descrita:

ITEM QTD. 
ESTIMADA UN. DESCRIÇÃO MARCA VR. 

UNIT.
VR. 

TOTAL

04 500 Un.

Cavaletes em madeira, pintados nas 
cores laranja e branco sendo o branco 
em material refletivo, nos tamanhos 
de 90 centímetros de largura por 110 
centímetros de altura. Material deve 

estar de acordo com a NBR e Código 
Brasileiro de Trânsito

DICON R$ 
77,00

R$ 
38.500,00

VALOR TOTAL R$ 38.500,00 (Trinta e oito mil e quinhentos reais)
Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias do recebimento do produto mediante a emissão da Nota Fiscal.
Vigência: 12 (doze) meses a partir da sua assinatura.
Assinatura: 03/12/2021
Bauru, 22 de fevereiro de 2022.
Presidente da EMDURB.

4ª Publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços, atendendo ao disposto no Art. 15 § 2º da Lei 
8.666/93

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 014/2021
Processo nº 3938/2020 – Pregão Eletrônico - Registro de Preços nº 039/2020.
Contratante: EMDURB – Compromissária: ITATUBOS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO EIRELI. 
ME.
Objeto: O objeto da presente contratação tem como finalidade o registro de preços para eventual 
AQUISIÇÃO de TUBOS E CANALETAS DE CONCRETO, conforme especificação abaixo descrita:

COTA PRINCIPAL

ITEM QTD UN. DESCRIÇÃO MARCA VR. 
UNIT. VR.TOTAL

01 2000 m CANALETA MEIA CANA DE 
CONCRETO SIMPLES DN600 ITATUBOS R$ 50,25 R$ 

100.500,00
02 600 m CANALETA MEIA CANA DE 

CONCRETO SIMPLES DN400 ITATUBOS R$ 30,30 R$ 18.180,00

03 800 m TUBO DE CONCRETO DN600 ITATUBOS R$ 84,50 R$ 67.600,00
VALOR TOTAL DA COTA PRINCIPAL R$ 186.280,00
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COTA RESERVADA

ITEM QTD UN. DESCRIÇÃO MARCA VR. 
UNIT. VR. TOTAL

04 1000 m TUBO DE CONCRETO DN400 ITATUBOS R$ 55,00 R$ 55.000,00

VALOR TOTAL DA COTA RESERVADA R$ 55.000,00
VALOR TOTAL GLOBAL (COTA 

PRINCIPAL E RESERVADA)
R$ 241.280,00 (Duzentos e quarenta e um mil 

duzentos e oitenta reais)
Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias após a emissão da nota fiscal.
Vigência: 12 (doze) meses a partir de sua assinatura.
Assinatura: 16/02/2021
Bauru, 22 de fevereiro de 2022.
Presidente da EMDURB.

4ª Publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços, atendendo ao disposto no Art. 15 § 2º da Lei 
8.666/93

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

Item Qtde
Estimada Un DESCRIÇÃO Marca Valor

unitário

Valor 
Total

09 100 Metro Máscara de Transferência Plástica, 
Transparente, Médio Tack – 50 cm largura IMPRIMAX R$ 

10,50
R$ 

1.050,00
VALOR TOTAL GLOBAL R$ 1.050,00 (Um mil e cinquenta reais)

Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias do recebimento do produto mediante emissão da nota fiscal.
Vigência: 12 (doze) meses a partir de sua assinatura.
Assinatura: 16/02/2021
Bauru, 22 de fevereiro de 2022.
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 12h e das 13h 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

-michelcamargo@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.!!!

DIVISÃO PREVIDENCIÁRIA

CONVOCAÇÃO

Solicitamos o comparecimento no prazo de 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS a contar desta publicação, com 
prévio agendamento através dos telefones (14)3009-5508 ou (14)3009-5509), da servidora aposentada 
Sra. Maria Inês Nóbrega, na Seção de Aposentadoria e Pensões da FUNPREV, para tratar de assuntos 
relacionados ao processo de aposentadoria nº 1285/2020.

PROCESSOS INDEFERIDOS.

Processo Interessado Assunto
2862/2021 CESAR MORAES DE LIMA APOSENTADORIA ESPECIAL
3145/2021 MAURICIO DE ANDRADE APOSENTADORIA ESPECIAL

PODER LEGISLATIVO
Marcos Antonio de Souza

Presidente

Editais e Avisos
CONVÊNIO: CMB x IASCJ – CENTRO UNIVERSITÁRIO SAGRADO CORAÇÃO - UNISAGRADO 
- RH-003/2022
ASSUNTO: Estágio para complementação de Ensino e Aprendizagem.
LEGISLAÇÃO: Res.Mun. 484/2008 e Lei Fed. 11.788/2008
ASSINATURA: 16/02/2022
VIGÊNCIA: 16/02/2022 à 15/02/2027

Diário Oficial de Bauru
 E-MAIL:

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

Publicação centralizada e coordenada no Departamento de Comunicação e Documentação da Secretaria dos Negócios Jurídicos e determinada pela Chefia de Gabinete da Prefeita 
Municipal de Bauru. Praça das Cerejeiras nº 1-59 CEP 17014-500 Bauru - São Paulo.

As edições do Diário Oficial são veiculadas somente na forma digital às  terças-feiras, quintas-feiras e aos sábados. 
Estando disponíveis para consulta no site da Prefeitura Municipal através do link: http://www.bauru.sp.gov.br/juridico/diariooficial.   
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