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LEIS MUNICIPAIS
LEI Nº 7.540, DE 15 DE MARÇO DE 2.022

P. 9.958/11  Altera a redação da Lei Municipal nº 6.134, de 21 de outubro de 2.011.
  A PREFEITA MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do 
Município de  Bauru, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona e promulga a seguinte lei:
Art. 1º O caput do art. 1º da Lei Municipal nº 6.134, de 21 de outubro de 2.011, passa a ter 

a seguinte redação:
“Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Departamento de Estradas 

de Rodagem – DER os seguintes bens imóveis.” (NR)
Art. 2º Ficam mantidas demais disposições na Lei Municipal nº 6.134, de 21 de outubro de 

2.011, bem como os incisos do art. 1º da redação original. 
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
 Bauru, 15 de março de 2.022.

SUÉLLEN SILVA ROSIM
PREFEITA MUNICIPAL

GUSTAVO RUSSIGNOLI BUGALHO
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

NILSON GHIRARDELLO
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO

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

DANILO ALTAFIM PINHEIRO
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

LEI Nº 7.541, DE 15 DE MARÇO DE 2.022
P. 96.249/2.020 Ap. 8.414/04 (capa) Autoriza o Executivo a doar uma área de terreno à Empresa 
WITZLER DO BRASIL LTDA.

A PREFEITA MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do 
Município de Bauru, faz saber que a Câmara Municipal, aprovou e ela sanciona e promulga a seguinte lei:
Art. 1º Fica o Executivo autorizado a doar à empresa WITZLER DO BRASIL LTDA, um 

lote de terreno localizado no Distrito Industrial III, com a seguinte descrição:
Setor 04, Quadra 2327 Lote 02 - Distrito Industrial III.
“UM TERRENO para fins industriais, situado no lado ímpar do quarteirão 02 da 
Rua Ronise Motta Pegoraro de Souza, correspondente ao lote 02 da quadra N do 
loteamento denominado Distrito Industrial III – Cláudio Guedes Misquiati,  nesta 
cidade de Bauru – SP, com área de 1.072,53 metros quadrados, com as seguintes 
medidas e confrontações: inicia-se no ponto P08, localizado na Rua Ronise Motta 
Pegoraro de Souza, a 19,29 metros mais o arco de esquina de 14,16 metros com raio 
igual a 9,00 metros da Rua Romeu Sola; segue por uma distância de 26,98 metros 
e azimute plano de 54°30’57” até o ponto P09, confrontando com a referida Rua 
Ronise Motta Pegoraro de Souza; deflete à direita e segue por uma distância de 39,75 
metros e azimute plano de 144°43’27” até o ponto P13, confrontando com o lote 03; 
deflete à direita e segue de 26,98 metros e azimute plano de 234°29’09” até o ponto 
P12, confrontando com a Rua Iracema Cândida Posca, quarteirão 02, lado par; deflete 
à direita e segue por uma distância de 39,76 metros e azimute plano de 324°44’08” 
até o ponto P08, ponto inicial da descrição desse perímetro, confrontando com o lote 
01”, conforme matrícula n° 134.003, do 2º Oficial de Registro de Imóveis de Bauru/
SP.

Art. 2° A Regularização Fundiária (Reurb-E) do Distrito Industrial III alterou o memorial 
descritivo da matrícula mãe nº 88.089, assim como gerou matrículas individualizadas 
para cada lote, antes inexistentes, alterado as suas numerações e descrições.

Art. 3º A área descrita no art. 1º foi objeto de Concessão de Direito Real de Uso autorizada 
pela Lei Municipal nº 5.192, de 05 de outubro de 2.004, destinada única e 
exclusivamente para instalação de sua empresa.

Parágrafo único. A Donatária, por ter cumprido todas as obrigações assumidas na concessão 
mencionada no caput do presente artigo, fica autorizada a receber em doação a área 
descrita no art. 1º a partir da data da publicação desta Lei.

Art. 4º A Donatária obriga-se a manter no local atividade compatível com a regulamentação 
municipal das Cidades Industriais, respeitando a legislação vigente.

Art. 5o O não cumprimento do disposto nos artigos anteriores tornará nula, de pleno direito, 
a doação feita, revertendo o imóvel ao patrimônio municipal, sem que assista direito 
às acessões nele introduzidas.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Bauru, 15 de março de 2.022.

SUÉLLEN SILVA ROSIM
PREFEITA MUNICIPAL

GUSTAVO RUSSIGNOLI BUGALHO
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

GISLAINE MILENA CASULA MAGRINI
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E RENDA

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

DANILO ALTAFIM PINHEIRO
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

DECRETOS MUNICIPAIS
DECRETO Nº 15.974,  DE 14 DE MARÇO  DE 2.022

P. 67.325/20 Altera a composição do Comitê Municipal do Sistema único de Assistência Social no 
enfrentamento e prevenção à COVID-19, criado pelo Decreto Municipal nº 14.869, de 02 de julho de 2.020.

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 TA
Art. 1º O Comitê Municipal do Sistema Único de Assistência Social no enfrentamento e 

prevenção à COVID-19, instituído pelo Decreto Municipal nº 14.869, de 02 de julho 
de 2.020, passa a ser composto pelos seguintes membros: 
I –  Representante da Secretaria Municipal do Bem-Estar Social:

– Ana Cristina de Carvalho Sales Toledo (Secretária Municipal do Bem-Estar 
Social / Assistente Social).

II –  Representante da Rede de Proteção Social Básica:
– Talita Aline Levorato Coltri (Assistente Social / Chefe de Seção Proteção 

Social Básica); e
– Glaucy Amorim Fressatto (Assistente Social / Centro de Referência de 

Assistência Social - CRAS Nove de Julho).
III –  Representantes da Rede de Proteção Social Especial:

– Rose Maria Carrara Orlato (Assistente Social / Diretora de Departamento 
Proteção Social Especial);

– Simone Reis Escoura de Souza (Assistente Social / Diretora de Divisão da 
Proteção Social Especial); e

– Jane Estela Chaves (Psicologa / Chefe de Seção do Centro de Referência 
Especializado para População em situação de Rua) Centro POP.

IV –  Representante da Gestão:
– Marli Ralo (Assistente Social / Diretora da Divisão de Planejamento e 

Avaliação);
– Rosa Maria Otuka Barbosa Pereira (Assistente Social / Chefe de Seção); e
– Adriana Ruiz Figueiredo de Souza (Assistente Social da Vigilância 

Socioassistencial).
V –  Representante do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS:

– Helenir Latanzio (Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social 
– CMAS)

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Bauru, 14 de março de 2.022.

SUÉLLEN SILVA ROSIM
PREFEITA MUNICIPAL

GUSTAVO RUSSIGNOLI BUGALHO 
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

ANA CRISTINA DE CARVALHO SALES TOLEDO
SECRETÁRIA DO BEM-ESTAR SOCIAL

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

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

DECRETO Nº 15.977, DE 15 DE MARÇO DE 2.022
P. 6.594/06 Ap. 51.035/21 (capa) Altera membro do Conselho Deliberativo do Fundo Social de 
Solidariedade do Município de Bauru.

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 nomeada para compor o Conselho Deliberativo do Fundo Social de Solidariedade 

do Município de Bauru, na condição de titular da representante da Secretaria 
Municipal do Bem-Estar Social, em substituição ao representante nomeado pelo 
Decreto Municipal nº 15.380, de 15 de abril de 2.021:
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Secretaria Municipal do Bem-Estar Social:
Titular:  Maria Cristina dos Santos Fernandes, em substituição ao Glauber Ricardo 

Oliveira Woida.
Art. 2º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 Bauru, 15 de março de 2.022.

SUÉLLEN SILVA ROSIM
PREFEITA MUNICIPAL

GUSTAVO RUSSIGNOLI BUGALHO 
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

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

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

DECRETO Nº 15.978, DE 15 DE MARÇO DE 2.022
P. 34.763/09 Dispõe sobre o tombamento do imóvel localizado na Rua Antônio Alves nº 9-10.

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. 1° Fica tombado o imóvel de propriedade da UNIÃO, localizado na Rua Antônio Alves 

nº 9-10, preservando-se em sua integridade, incluindo a cobertura, tipologia das 
plantas, fachadas, esquadrias das portas e janelas, pinturas decorativas do interior dos 
cômodos, pisos e manutenção dos recuos laterais.

Parágrafo único. Modificações e reformas devem ser consultadas e liberadas pelo Conselho de Defesa 
do Patrimônio Cultural de Bauru - CODEPAC.

Art. 2°  Ficam impostas ao bem descrito no art. 1° as restrições necessárias à preservação 
do seu aspecto arquitetônico original, não podendo em caso algum ser destruído, 
demolido ou mutilado.

Parágrafo único. O imóvel não poderá, sem prévia e expressa autorização do CODEPAC ser reparado, 
pintado ou restaurado, sob pena de multa de 1% a 20% (um por cento a vinte por 
cento) sobre o valor do bem tombado, definida pelo CODEPAC, sem prejuízo de 
sanções de outras naturezas.

Art. 3° Ficam vedadas, sem prévia e expressa autorização do CODEPAC, as construções ou 
ampliações nos imóveis adjacentes ao imóvel em questão que se localizem num raio 
de 100,00 metros a partir do centro geométrico do prédio, bem como a colocação de 
anúncios e cartazes que, de alguma forma, impeçam ou dificultem a visibilidade do 
bem.

Parágrafo único. O descumprimento das vedações acima citadas acarretará a demolição da obra ou 
a retirada do objeto imediatamente, de acordo com as medidas administrativas e 
judiciais competentes. 

Art. 4°  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Bauru, 15 de março de 2.022.

SUÉLLEN SILVA ROSIM
PREFEITA MUNICIPAL

GUSTAVO RUSSIGNOLI BUGALHO 
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

NILSON GHIRARDELLO
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO
TATIANA PEREIRA DOS SANTOS

SECRETÁRIA DE CULTURA
Registrado no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data.

DANILO ALTAFIM PINHEIRO
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

DECRETO Nº 15.979, DE 15 DE MARÇO DE 2.022
P. 120.749/21 (1.364/21 – EMDURB) Atualiza o valor da tarifa pela utilização do Terminal 
Rodoviário de Passageiros de Bauru, denominada “Tarifa de Embarque”, 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, considerando o disposto na Lei Municipal 
nº 2.637, de 10 de janeiro de 1.986, que alterou a Lei Municipal nº 2.166, de 25 de setembro de 1.979,

D E C R E T A
Art. 1º Ficam reajustados os valores da tarifa devida pela utilização do Terminal Rodoviário 

de Passageiros, denominada “Tarifa de Embarque”, da seguinte forma:
I -  TARIFA INTERMUNICIPAL:

a) curta distância - até 39,9 km: R$ 1,04 (um real e quatro centavos);
b) média distância de 40 km a 79,9 Km: R$ 1,83 (um real e oitenta e três 
centavos);
c) longa distância - acima de 80 km: R$ 4,61 (quatro reais e sessenta e um 
centavos).

II -  TARIFA INTERESTADUAL:
a) Valor R$ 5,32 (cinco reais e trinta e dois centavos). 

Art. 2º Este Decreto entra em vigor no prazo de 10 (dez) dias após a sua publicação.
 Bauru, 15 de março de 2.022.

SUÉLLEN SILVA ROSIM
PREFEITA MUNICIPAL

GUSTAVO RUSSIGNOLI BUGALHO 
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

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

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

DECRETO Nº 15.980, DE 15 DE MARÇO DE 2.022
P. 36.793/22 Designa membro para compor a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – 
CIPA, conforme a Lei Municipal nº 7.087, de 04 de julho de 2.018.

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 designado para compor a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, 

de acordo com os arts. 24 e 25 da Lei Municipal nº 7.087, de 04 de julho de 2.018:
Titular: Rafael Costa Placce, em substituição ao Valter dos Santos Júnior, designado 
pelo Decreto Municipal nº 15.491, de 28 de junho de 2.021.

Art. 2º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 Bauru, 15 de março de 2.022.

SUÉLLEN SILVA ROSIM
PREFEITA MUNICIPAL

GUSTAVO RUSSIGNOLI BUGALHO 
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

EVERSON DEMARCHI
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

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

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

ATOS DO GABINETE
Processo: 26.579/2.022
Assunto: Qualificação como Organização Social
Interessada: INSTITUTO ESPERANÇA
Tendo em vista a manifestação do Senhor Secretário Municipal de Saúde, concordo e indefiro a qualificação 
da requerente como Organização Social.

SUÉLLEN SILVA ROSIM
PREFEITA MUNICIPAL

EXTRATOS
3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 9.770/20 - PROCESSO Nº 144.570/19- CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU - CONTRATADA: NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS 
LTDA – OBJETO: As partes resolvem prorrogar o prazo de vigência de contrato por mais 12 (doze) 
meses, razão pela qual o item 1.2 da Cláusula Primeira passa a ter a seguinte redação: “1.2. O contrato 
terá vigência pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses, a contar de sua assinatura, podendo ser prorrogado 
caso haja interesse entre as partes.” 2. Em razão da prorrogação promovida pela Cláusula Primeira do 
presente aditivo, as partes resolvem alterar a Cláusula Segunda, item 2.1 do contrato original, para o fim 
de acrescer a importância de R$ 19.268,50 (dezenove mil, duzentos e sessenta e oito reais e cinquenta 
centavos), passando o valor total do contrato de R$ 34.800,00 (trinta e quatro mil e oitocentos reais) para 
R$ 54.068,50 (cinquenta e quatro mil, sessenta e oito reais e cinquenta centavos), conforme segue: “2.1. 
O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pelo objeto descrito na Cláusula Primeira a importância de 
R$ 54.068,50 (cinquenta e quatro mil, sessenta e oito reais e cinquenta centavos), que será suportada pela 
Dotação Orçamentária do Município de Bauru, da Secretaria Municipal da Educação.” - ASSINATURA: 
03/03/22, conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93.

COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

AUTO DE INTERDIÇÃO
NÚMERO 049/2022

INTERDIÇÃO TOTAL
OCORRÊNCIA Imóvel com risco de desabamento

BENS AFETADOS Residência
PROPRIETÁRIO / RESPONSÁVEL Vanderlei Policarpo

ENDEREÇO VISTORIADO Rua Dirce Regina Crepaldi Negrato
QUARTEIRÃO 02

NÚMERO 27
COMPLEMENTO ***

BAIRRO Parque Roosevelt
Histórico:
 A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil – COMPDEC, por meio de vistoria 
realizada em 21/12/2021 na residência localizada na Rua Dirce Regina Crepaldi Negrato número 2-27, 
Parque Roosevelt, constatou que a residência apresenta risco de desabamento, devido à falta de manutenção 
e por conta de um incêndio que abalou a sua estrutura, principalmente o telhado.
 Em razão dos problemas constatados, esta Coordenadoria resolve INTERDITAR 
TOTALMENTE a residência.

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 479/2021.

Bauru, 18 de março de 2022.

AUTO DE INTERDIÇÃO
NÚMERO 050/2022

INTERDIÇÃO TOTAL
OCORRÊNCIA Imóvel com risco de desabamento

BENS AFETADOS Residência
PROPRIETÁRIO / RESPONSÁVEL Sociedade São Vicente de Paula

ENDEREÇO VISTORIADO Rua Doutor Gonzaga Machado
QUARTEIRÃO 01

NÚMERO 56
COMPLEMENTO ***

BAIRRO Vila Galvão
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Histórico:
 A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil – COMPDEC, por meio de vistoria 
realizada em 16/03/2022 na residência localizada na Rua Doutor Gonzaga Machado número 1-56, Vila 
Galvão, constatou que a residência apresenta risco de desabamento, devido à falta de manutenção e por 
conta de vária s rachaduras que comprometem a sua estabilidade, principalmente o oitão da parede dos 
fundos que sustenta o telhado.
 Em razão dos problemas constatados, esta Coordenadoria resolve INTERDITAR 
TOTALMENTE a residência.

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 174/2022.

Bauru, 21 de março de 2022.

AUTO DE INTERDIÇÃO
NÚMERO 051/2022

INTERDIÇÃO TOTAL
OCORRÊNCIA Risco de afundamento do piso

BENS AFETADOS Residência
PROPRIETÁRIO / RESPONSÁVEL Graziella Lucena

ENDEREÇO VISTORIADO Rua Waldemar Fabris
QUARTEIRÃO 02

NÚMERO 61
COMPLEMENTO ***

BAIRRO Parque Jaraguá
Histórico:
 A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil – COMPDEC, por meio de vistoria 
realizada em 16/03/2022 na residência localizada na Rua Waldemar Fabris número 2-61, Parque Jaraguá, 
constatou que o piso da residência, assim como o calçamento do quintal apresenta vazios por recalques do 
solo que o torna instável, com risco de rompimento e causar acidentes graves.
 Em razão dos problemas constatados, esta Coordenadoria resolve INTERDITAR 
TOTALMENTE a residência.

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 172/2022.

Bauru, 21 de março 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
SUMULA DA DECISÃO DA PREFEITA MUNICIPAL NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
126.036/2021, que tem como interessada a Secretaria Municipal de Saúde: Arquivada. A Corregedoria 
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/

Comissão de Desenvolvimento Funcional
Lei Municipal nº 5.975/2010

Requerimento para a concessão da Promoção por Qualificação Profissional por Escolaridade (PQPE), 
regulamentada pela Lei Municipal n.º 5.975/2010, com alterações constantes na Lei 6.423/2013, Decretos 

15.259/2021, 15.315/2021, 15.398/2021 e 15.503/2021.

REQUERIMENTO DEFERIDO
MATR PROCESSO A PARTIR DE SITUAÇÃO
12.680 16210/2022 27/02/2022 DEFERIDO

Comissão de Desenvolvimento Funcional
Lei Municipal nº 5.975/2010

Requerimento para a concessão da Promoção por Qualificação Profissional por Escolaridade (PQPE), 
regulamentada pela Lei Municipal n.º 5.975/2010, com alterações constantes na Lei 6.423/2013, Decretos 

15.259/2021, 15.315/2021, 15.398/2021 e 15.503/2021.

REQUERIMENTO DEFERIDO
MATR PROCESSO A PARTIR DE SITUAÇÃO
33.297 91432/2021 09/06/2021 DEFERIDO

Comissão de Desenvolvimento Funcional
Lei Municipal nº 5.975/2010

Requerimento para a concessão da Promoção por Qualificação Profissional por Escolaridade (PQPE), 
regulamentada pela Lei Municipal n.º 5.975/2010, com alterações constantes na Lei 6.423/2013, Decretos 

15.259/2021, 15.315/2021, 15.398/2021 e 15.503/2021.

REQUERIMENTO DEFERIDO
MATR PROCESSO A PARTIR DE SITUAÇÃO
29.819 192536/2021 28/12/2021 DEFERIDO

Comissão de Desenvolvimento Funcional
Lei Municipal nº 5.975/2010

Requerimento para a concessão da Promoção por Qualificação Profissional por Escolaridade (PQPE), 
regulamentada pela Lei Municipal n.º 5.975/2010, com alterações constantes na Lei 6.423/2013, Decretos 

15.259/2021, 15.315/2021, 15.398/2021 e 15.503/2021.
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REQUERIMENTO DEFERIDO
MATR PROCESSO A PARTIR DE SITUAÇÃO
29.929 192777/2021 11/12/2021 DEFERIDO

Comissão de Desenvolvimento Funcional
Lei Municipal nº 5.975/2010

Requerimento para a concessão da Promoção por Qualificação Profissional por Escolaridade (PQPE), 
regulamentada pela Lei Municipal n.º 5.975/2010, com alterações constantes na Lei 6.423/2013, Decretos 

15.259/2021, 15.315/2021, 15.398/2021 e 15.503/2021.

REQUERIMENTO DEFERIDO
MATR PROCESSO A PARTIR DE SITUAÇÃO
15.762 600/2022 03/01/2022 DEFERIDO

Comissão de Desenvolvimento Funcional
Lei Municipal nº 5.975/2010

Requerimento para a concessão da Promoção por Qualificação Profissional por Escolaridade (PQPE), 
regulamentada pela Lei Municipal n.º 5.975/2010, com alterações constantes na Lei 6.423/2013, Decretos 

15.259/2021, 15.315/2021, 15.398/2021 e 15.503/2021.

REQUERIMENTO DEFERIDO
MATR PROCESSO A PARTIR DE SITUAÇÃO
28.768 192823/2021 11/12/2021 DEFERIDO

Comissão de Desenvolvimento Funcional
Lei Municipal nº 5.975/2010

Requerimento para a concessão da Promoção por Qualificação Profissional por Escolaridade (PQPE), 
regulamentada pela Lei Municipal n.º 5.975/2010, com alterações constantes na Lei 6.423/2013, Decretos 

15.259/2021, 15.315/2021, 15.398/2021 e 15.503/2021.

REQUERIMENTO DEFERIDO
MATR PROCESSO A PARTIR DE SITUAÇÃO
33.449 174.491/2021 04/11/2021 DEFERIDO

Comissão de Desenvolvimento Funcional
Lei Municipal nº 5.975/2010

Requerimento para a concessão da Promoção por Qualificação Profissional por Escolaridade (PQPE), 
regulamentada pela Lei Municipal n.º 5.975/2010, com alterações constantes na Lei 6.423/2013, Decretos 

15.259/2021, 15.315/2021, 15.398/2021 e 15.503/2021.

REQUERIMENTO DEFERIDO
MATR PROCESSO A PARTIR DE SITUAÇÃO
33.340 194091/2021 22/12/2021 DEFERIDO

Comissão de Desenvolvimento Funcional
Lei Municipal nº 5.975/2010

Requerimento para a concessão da Promoção por Qualificação Profissional por Escolaridade (PQPE), 
regulamentada pela Lei Municipal n.º 5.975/2010, com alterações constantes na Lei 6.423/2013, Decretos 

15.259/2021, 15.315/2021, 15.398/2021 e 15.503/2021.

REQUERIMENTO DEFERIDO
MATR PROCESSO A PARTIR DE SITUAÇÃO
29.031 184.824/2021 03/12/2021 DEFERIDO

Comissão de Desenvolvimento Funcional
Lei Municipal nº 5.975/2010

PROGRESSÃO POR QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL (PQP)
Regulamentada pelas Leis Municipais nº 5.975/2.010, n° 6.423/2013, n° 6692/2015 e Decreto Municipal 

nº 11.627/2.011.

REQUERIMENTO DEFERIDO
MATRÍCULA PROCESSO RETROATIVO (NOVO CICLO)

29.901 148962/2021 23/7/2020

A CDF- Administração está à disposição através do email: cdf_adm@bauru.sp.gov.br.

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL

PRORROGAÇÃO LICENÇA SEM VENCIMENTOS: A partir de 16/03/2022, portaria nº 373/2022, 
prorroga a licença sem vencimentos, pelo período de 06 (seis) meses, do(a) servidor(a) BRUNO 
PASQUARELLI MACEDO, portador(a) do RG nº 45xxxxx09, matrícula nº 33425, cargo efetivo de 
Especialista em Gestão de Tecnologia de Informação - Analista de Desenvolvimento de Sistemas, lotado(a) 
na SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS conforme Processo nº 39.628/2022.

LICENÇA SEM VENCIMENTO: A partir de 22/03/2022, portaria nº 374/2022, concede licença sem 
vencimentos, pelo período de 01 (um) ano, o(a) servidor(a) FERNANDA BUENO HORA PARODI, 
portador(a) do RG nº 18xxxxx99, matrícula nº 34228, cargo efetivo Especialista em Educação Adjunto - 
Professor Substituto de Educação Básica Infantil, da SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, 
conforme processo nº 27.030/2022.

RETIFICAÇÃO: No D.O.M nº 3528 de 19/03/2022: Onde se lê, A partir 07/03/2022, portaria nº 363/2022, 
exonera, a pedido, o (a) servidor(a) CAMILA MARTINS MANSANO, RG nº 32xxxxx64, matrícula nº 
32040, do cargo efetivo de Especialista em Gestão Administrativa e Serviços - Asistente Social, do(a) 
GABINETE PREFEITO, conforme Processo nº 34.910/2022......Leia-se, A partir 07/03/2022, portaria 
nº 363/2022, exonera, a pedido, o (a) servidor(a) CAMILA MARTINS MANSANO, RG nº 32xxxxx64, 
matrícula nº 32040, do cargo efetivo de Especialista em Gestão Administrativa e Serviços - Asistente 
Social, do(a) SECRATARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, conforme Processo nº 34.910/2022.

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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 361/2022: Fica nomeado(a) para prover o cargo efetivo de AGENTE 
EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE - MOTORISTA, no quadro de servidores 
desta Prefeitura, Diário Oficial n.º 3529 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior 
a 30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr.(a) DANIEL VASCONCELO VILHARBA, portador(a) do 
RG n.º 40XXXXX41 e CPF n.º 412.XXX.XXX-07, em virtude do(a) mesmo(a) haver se classificado em 45º 
lugar, no concurso público para AGENTE EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE 
- MOTORISTA, Edital n.º 07/2019 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 22/03/2022 às 08h30min ou mandar e-mail.
Observação: Nomeação motivada pelo(a) APOSENTADORIA de Jose Porfirio de Araujo Filho, cargo 
efetivo de Agente em Manutenção, Conservação e Transporte - Motorista, matrícula 14.283, publicado(a) 
no Diário Oficial do Município em 15 de janeiro de 2022.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO N.º 362/2022: Fica nomeado(a) para prover o cargo efetivo de TÉCNICO 
EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE - OPERADOR DE MÁQUINAS, no 
quadro de servidores desta Prefeitura, Diário Oficial n.º 3429 após o cumprimento das exigências legais, 
num prazo não superior a 30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr.(a) DENISON CESARIO PEREIRA, 
portador(a) do RG n.º 34XXXXX25 e CPF n.º 310.XXX.XXX-73, em virtude do(a) mesmo(a) haver se 
classificado em 11º lugar, no concurso público para TÉCNICO EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO 
E TRANSPORTE - OPERADOR DE MÁQUINAS, Edital n.º 23/2017 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 22/03/2022 às 09h00min ou mandar e-mail.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO N.º 363/2022: Fica nomeado(a) para prover o cargo efetivo de 
ESPECIALISTA ESPORTIVO, CULTURAL E SOCIAL - AGENTE CULTURAL, no quadro de 
servidores desta Prefeitura, Diário Oficial n.º 3529 após o cumprimento das exigências legais, num prazo 
não superior a 30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr.(a) ALINE CRISTINA CAMARGO, portador(a) 
do RG n.º 47XXXXX72 e CPF n.º 388.XXX.XXX-80, em virtude do(a) mesmo(a) haver se classificado 
em 06º lugar, no concurso público para ESPECIALISTA ESPORTIVO, CULTURAL E SOCIAL - 
AGENTE CULTURAL, Edital n.º 19/2017 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 22/03/2022 às 09h30min ou mandar e-mail.
Observação: Nomeação motivada pelo(a) APOSENTADORIA de Ronaldo Gifalli, cargo efetivo de 
Especialista Esportivo, Cultural e Social - Agente Cultural, matrícula 20.765, publicado(a) no Diário 
Oficial do Município em 04 de julho de 2019.

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).
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CONCURSO PÚBLICO

COMUNICADO

A COMISSÃO EXAMINADORA do Concurso Público para o cargo de ESPECIALISTA EM SAÚDE 
MÉDICO – MÉDICO - PSIQUIATRA, EDITAL 08/2022, nomeada pela Portaria n.º 151/2022, no uso 
de suas atribuições legais, comunica a prorrogação do período de inscrições até dia 01/04/2022 em virtude 
de baixo número de inscritos. 
Sendo assim torna público o novo CRONOGRAMA do referido Concurso Público:

Datas Eventos
01/04/2022 Encerramento das Inscrições

02/03/2022 a 29/04/2022 Período para Solicitar Condição Especial para Lactante

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 e Entrega de Títulos
26/04/2022 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva e Entrega de Títulos
30/04/2022 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva e Entrega de Títulos
01/05/2022 Previsão da Realização da Prova Objetiva e Entrega de Títulos
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 março de 2022.
COMISSÃO EXAMINADORA

PORTARIA N.º 151/2022

GABARITO DO CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE AGENTE EDUCACIONAL – 
AUXILIAR DE CRECHE - EDITAL Nº 02/2022 (Prova Realizada em 20/03/2022)

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

Bauru, 22 de março de 2022.
A Comissão

RESPOSTA SERVIÇO VOLUNTÁRIO

A Comissão Examinadora do concurso público para provimento do cargo de AGENTE EDUCACIONAL 
– AUXILIAR DE CRECHE – Edital n.º 02/2022 informa a decisão proferida quanto à informação 
prestada pelos candidatos, referente à realização de serviço voluntário.

INSCRIÇÃO SERVIÇO VOLUNTÁRIO
0037800716 Indeferido
0037804149 Indeferido
0037802392 Indeferido
0037804869 Indeferido
0037800819 Indeferido
0037803508 Indeferido
0037802703 Indeferido
0037802119 Indeferido
0037801852 Indeferido
0037805648 Indeferido
0037801948 Indeferido
0037803982 Indeferido
0037801365 Indeferido
0037805257 Indeferido
0037802236 Indeferido
0037804509 Indeferido
0037802990 Indeferido
0037802007 Indeferido
0037803509 Indeferido
0037801122 Indeferido
0037801860 Indeferido
0037802527 Indeferido
0037804269 Indeferido
0037801167 Indeferido
0037804848 Indeferido
0037801859 Indeferido
0037801011 Indeferido
0037804418 Indeferido
0037804362 Indeferido
0037803769 Indeferido
0037805612 Indeferido

0037801840 Indeferido
0037801023 Indeferido
0037801309 Indeferido
0037800832 Indeferido
0037800093 Indeferido
0037803629 Indeferido
0037803916 Indeferido
0037801520 Indeferido
0037804250 Indeferido
0037801002 Indeferido
0037803179 Indeferido
0037803463 Indeferido
0037803720 Indeferido
0037801497 Indeferido
0037800053 Indeferido
0037802006 Indeferido
0037802821 Indeferido
0037804178 Indeferido
0037801158 Indeferido
0037802784 Indeferido
0037802398 Indeferido
0037801637 Indeferido
0037803975 Indeferido
0037800319 Indeferido
0037804736 Indeferido
0037801608 Indeferido
0037800844 Indeferido
0037805013 Indeferido
0037800299 Indeferido
0037802412 Indeferido
0037801149 Indeferido
0037801216 Indeferido
0037804718 Indeferido
0037803607 Indeferido
0037800979 Indeferido
0037804336 Indeferido
0037805006 Indeferido
0037803202 Indeferido
0037800481 Indeferido
0037804787 Indeferido
0037805213 Indeferido
0037802728 Indeferido
0037800196 Indeferido
0037804808 Indeferido
0037800831 Indeferido
0037802669 Indeferido
0037800169 Indeferido
0037803173 Indeferido
0037805223 Indeferido
0037802216 Indeferido
0037802055 Indeferido
0037804629 Indeferido
0037800423 Indeferido
0037804710 Indeferido
0037801217 Indeferido
0037805566 Indeferido
0037803068 Indeferido
0037802452 Indeferido
0037803165 Indeferido
0037805145 Indeferido
0037800895 Indeferido
0037802565 Indeferido

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

RESPOSTA RECURSO ADMINISTRATIVO

A Comissão Examinadora do Concurso Público realizado para provimento do cargo efetivo de AGENTE 
EDUCACIONAL – SECRETÁRIO DE ESCOLA (Edital n.º 05/2020) informa a decisão proferida no 
Recurso Administrativo interposto referente ao GABARITO publicado no Diário Oficial de Bauru no dia 
08/03/2022:
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Protocolo n. º 38352/2022 – DEFERIDO PARCIALMENTE

A decisão proferida no Recurso Administrativo interposto está disponível no sistema de documentos 
eletrônicos pelo link https://www2.bauru.sp.gov.br/documentos/buscar.aspx

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

Portaria n. º 72/2020

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 à 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 
à 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

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 das 
Administrações Regionais

Jorge Luís de Souza 
Secretário
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LOCAIS E HORÁRIOS DE ATENDIMENTO
Sede da Secretaria de Administrações Regionais

Praça das Cerejeiras, 1-59 – 2º andar - Altos da Cidade
Fone: (14) 3235-1326

e-mail: admregionais@bauru.sp.gov.br

Departamento Social
Praça das Cerejeiras, 1-59 – térreo - Altos da Cidade

Fone: (14) 3235-1105
Atendimento das 8h as 12h e das 14h as 18h - de segunda a sexta-feira

Regional Bela Vista
Rua Santos Dumont, 14-43 Vl. Lemos

Fone: (14) 3212 -7865
Atendimento das 7h as 17h - de segunda a sexta-feira

Regional Falcão/Independência
Rua Domingos Bertoni, 7-50 - Vila Industrial

Fone: (14) 3218-5013
Atendimento das 7h as 12h e das 13h as 16h - de segunda a sexta-feira

Regional São Geraldo
Alameda Carlos Galliters, qt. 2 Pq. São Geraldo

Fone: (14) 3237-3460
Atendimento das 7h as 12h e das 13h as 17h - de segunda a sexta-feira

Regional Redentor/Mary Dota
Avenida Cruzeiro do Sul, 27-50 Jd. Redentor

Fone: 3203-1890
Atendimento das 7h as 16h - de segunda a sexta-feira

Subprefeitura de Tibiriçá
Rua Figueira de Mello , 3-75 – Distrito de Tibiriçá

Fone: (14) 3279-1145
Atendimento das 7h as 11h e das 13h as 17h - de segunda a sexta-feira

EXTRATOS
CONTRATO Nº 10.693/22 - PROCESSO Nº 132.317/21 – CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
BAURU - CONTRATADA: RODONAVES CAMINHÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - 
OBJETO: A CONTRATADA obriga-se, nos termos de sua proposta devidamente anexada ao Processo 
Administrativo nº 132.317/21, a fornecer ao CONTRATANTE, 03 (TRÊS) CAMINHÕES TOCO 
(NOVOS) COM CARROCERIA DE MADEIRA e especificações estabelecidas no Anexo III e no Termo 
de Referência (Anexo VII) do Edital nº 574/21, devidamente anexada ao Processo Administrativo e preço 
abaixo consignado: 
LOTE 01 – AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) CAMINHÕES TOCO (NOVOS) – AMPLA PARTICIPAÇÃO 

Qtd Item Unid ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS
MARCA/MODELO 

DO CAMINHÃO E DA 
CARROCERIA

R$ UNIT R$ TOTAL

03 01 Unid

CAMINHÃO TOCO, (NOVO) COM 
CARROCERIA DE MADEIRA. Ano de 
Fabricação 2021 ou do ano vigente em 

relação a assinatura do Contrato, Cabine 
tipo Avançada, na cor Branca, com Ar 
Condicionado ou climatizador,  EGR 

(Recirculação de Gases de Exaustão) ou 
SCR(Redução Catalítica Seletiva), motor 

eletrônico movido a Diesel, 4 cilindros em 
linha, Turbo, potência mínimo de 185 CV, 

Transmissão com 06 marchas sincronizadas 
à frente e 01 à Ré, Tração 4x2, Direção 
Hidráulica, Painel de instrumentos com 

Conta-giros, indicadores de Temperatura e 
Combustível, Tanque de combustível com 
capacidade mínima para 210 litros, Pneus 
radiais sem câmara 275/80 R 22,5, Freio a 
Ar, com sistema ABS, sistema elétrico de 
24V, PBT mínimo de 14.000 kg, tacógrafo 
e provido de todos os itens, acessórios e 

equipamentos obrigatórios de acordo com o 
Código Brasileiro de Trânsito. 

Equipado com: 
Carroceria de madeira de no mínimo 7 

metros de comprimento e 50 cm livre de 
altura.

Equipado com som com Bluetooth.
 O caminhão, equipamentos e acessórios 

incorporados deverão estar adequadamente 
dimensionados para atender a finalidade 
a que se destinam e conforme Termo de 

Referência (anexo VII) do edital 574/2021. A 
proposta deverá estar estritamente vinculada 
ao Termo de Referência anexo (Processo nº 

132.317/21) 

IVECO TECTOR 150E21 
+ CARROCERIA DE 
MADEIRA SANTA 

ROSA

350.000,00 1.050.000,00

TOTAL DO LOTE 1: 1.050.000,00
PRAZO: 12 meses – VALOR: R$ 1.050.000,00 – PROPONENTES: 04 - MODALIDADE: Pregão 
Eletrônico nº 497/21 - ASSINATURA: 10/03/22, conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 
8.666/93.

Secretaria de
Desenvolvimento Econômico,

Turismo e Renda
Gislaine Milena Casula Magrini

Secretária
P. 190.895/2021
De acordo com o chamamento público realizado através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico 
Turismo e Renda, processo nº 190.895/2021, foram devidamente inscritos 30 candidatos de artesanato e 13 
para gastronomia criativa para a participação na 1ª Feira Gastronômica & Criativa da Rt Coração Paulista, 
a ser realizada no Parque Vitória Régia,no dia 7 de Maio de 2022.
Candidatos aprovados artesanato:
Adriele Padial Martins
Ana Lucia Aguiar
Andreia Aparecida dos Santos
Angela Maria Ferreira da Silva
Aparecida Fátima Paganelli
Carmen Lucia Mantovani
Claudionor Jose Ferreira
Cleuza Ap. Pereira Vieira
Cristina da Rocha Lima
Edna Marlene Botura Marcelino
Elaine Cristina Lui
Eleide Volponi Bérgamo
Inês de Oliveira Silverio
Joyce Galvão
Juliana Sementile de Oliveira Marques
Juvenal  Paulo Pifanelli
Maisa Adrieli da Silva
Maria Bernadete Borges dos Santos
Maria de Fátima Comoli Carvalho
Maria Luisa Delmonte
Maria Terezinha Morgado Laborda
Marianne Rodrigues Vieira
Marizete Ap. Gonçalves da Cruz
Marta Regina Girardi
Nelson  Justino
Patrícia Itamar Ferreira dos Santos
Regina Mara Botta Xavier
Rita Ap.de Paula Botta
Terezinha de Jesus Vieira Casimiro
Vilma Morgado Rodeguero
Candidatos aprovados gastronomia artesanal:
Antonio Reginaldo Tonon
Bruno Pauletti Corneto
Carlos Augusto Viscelli
Diego Costa Ferreira dos Santos
Henrique Rodrigues de Souza
Jaqueline Ribeiro Costa
João Alberto Benites
Juliana Ellen Vitorino
Lucia Helena dos Santos
Maria Ap. Paula dos Santos
Mariana Vanetti Silva
Sergio Seiji Kamia
Verônica Tenório dos Santos 

Gislaine Magrini
Secretária de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda

Secretaria da Educação
Maria do Carmo Monteiro Kobayashi

Secretária
DESENVOLVIMENTO NA CARREIRA

PORTARIA CDF – SE N.º 590/2022: 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) JESSICA FERNANDA LOPES, 
portador(a) do RG nº 47.XXX.XXX-5 e CPF n.º 404.XXX.XXX-40, matrícula nº 33.852, do cargo de 
ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL para o 
cargo de ESPECIALISTA EM GESTÃO ESCOLAR – DIRETOR DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO 
INFANTIL, classificado(a) em 05º lugar, regulado pelo Edital  nº 05/2021 ACESSO, a partir de 
22/03/2022. 
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PORTARIA CDF – SE N.º 591/2022: 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) VANESSA MOSSATO GOMES DA SILVA 
MARQUES DE OLIVEIRA, portador(a) do RG nº 24.XXX.XXX-X e CPF n.º 212.XXX.XXX-22, 
matrícula nº 28.174, do cargo de ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 
BÁSICA INFANTIL para o cargo de ESPECIALISTA EM GESTÃO ESCOLAR – DIRETOR DE 
ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, classificado(a) em 06º lugar, regulado pelo Edital  nº 05/2021 
ACESSO, a partir de 22/03/2022. 

Secretaria de 
Economia e Finanças

Everton de Araujo Basílio
Secretário

DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA
DIVISÃO DE AUDITORIA FISCAL DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS

PROCESSOS DEFERIDOS
84.215/2021 Gabriela Maria Kikute de Barros; 
101.014/2019 Luiz Fernando Maia; 
22.034/2021 Primordial PVC Industria e Comércio de Plásticos Ltda; 
876/2022 Varlino Mariano de Souza;

PROCESSOS INDEFERIDOS
113.178/2021 Renata do Nascimento Teixeira; 
7.519/2020 Rafael Virgílio de Carvalho; 
98.840/2021 Marcelo de Araujo Pereira; 
62.934/2018 Milton Dotta Junior;

PROCESSOS DEFERIMENTO CONDICIONAL
165.581/2021 Laboratório de Patologia Clínica Dirceu Dalpino Ltda; 
16.005/2022 Santa Leila Administração Patrimonial Ltda; 
20.971/2022 Wagner Aparecido Ismanhato; 
30.013/2022 HS Empresas-Serviços e Representações de Telefonia Ltda-Epp;

NOTIFICAÇÃO 08/2022

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.

11/03/2022 AÇÕES DE ASSIST. FARMACÊUTICA R$         183.698,77 
11/03/2022 BL. PISO SOCIAL BÁSICO R$              6.940,74 
11/03/2022 BL. PISO SOCIAL BÁSICO R$              6.940,74 
11/03/2022 BL. PISO SOCIAL BÁSICO R$              6.940,74 
11/03/2022 BL. PISO SOCIAL BÁSICO R$            26.867,40 
14/03/2022 COVID 19-ASSIST. FARM. -FUNDO A FUNDO R$            29.275,86 
14/03/2022 PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA (PAB) R$          967.523,85 
14/03/2022 PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA (PAB) R$          139.485,25 
14/03/2022 PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA (PAB) R$              3.100,00 
14/03/2022 PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA (PAB) R$            20.960,49 
14/03/2022 PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA (PAB) R$          188.815,50 
14/03/2022 Programa Informatiz. Un. Básicas de Saúde(PAB) R$            37.400,00 
14/03/2022 CUIDADOS PESSOAS PÓS-COVID R$            43.632,00 
15/03/2022 PROGRAMA INC. VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$            62.800,67 
15/03/2022 FUNDEB R$      2.598.716,21 
15/03/2022 ISS SIMPLES R$            97.317,63 
15/03/2022 IPI R$            97.758,12 
16/03/2022 PROGRAMA INC. VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$            37.550,08 
16/03/2022 BL. PISO SOCIAL BÁSICO R$            25.281,15 
16/03/2022 BL. PISO SOCIAL BÁSICO R$            19.592,89 
17/03/2022 PISO SOCIAL ESPECIAL-MEDIA ALTA COMPL R$            81.384,23 

DIRETORA: ROSSANA CLAUDIA I. DOS SANTOS

DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

DIRETORA: JUSCELINE CAMILA DA SILVA

PROCESSO FORNECEDOR DOCUMENTO VALOR
1371/2022 AMANTINI VEÍCULOS E PEÇAS S/A 96560 R$      610,00
1371/2022 AMANTINI VEÍCULOS E PEÇAS S/A 310869 R$      422,69

121501/2020 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP 32135 R$      504,00
33917/2021 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP 32136 R$      579,60
30271/2021 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA 347401 R$   10.770,00

125970/2021 E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI 21407 R$    1.382,42

113863/2021 EMPÓRIO CARLOS COMÉRCIO DE 
ALIMENTOS EIRELI 132 R$    1.593,60

140453/2019
EMPRESA MUNICIPAL DE 

DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE 
BAURU 

10039 R$   51.665,38

106066/2019 EMPRESA REUNIDAS PAULISTA DE 
TRANSPORTES LTDA 2022 R$       41,64

112235/2021 EVOL COMÉRCIO SERVIÇO E IMPORTAÇÃO 
LTDA 1308 R$    7.520,00

70596/2021 GILBERTO DOS SANTOS TOSTA ME 2030 R$   38.043,74
70596/2021 GILBERTO DOS SANTOS TOSTA ME 2031 R$  193.757,75

88726/2021 HOSPIMETAL IND METALURGICA DE 
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 24927 R$   14.500,00

115201/2020 LACTOSOJA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE 
ALIMENTOS EIRELI 2205 R$    4.998,00

58550/2020 PAULO ROBERTO MACEDO DE MATTOS 
CONFECÇÕES EIRELI 877 R$    1.596,00

58550/2020 PAULO ROBERTO MACEDO DE MATTOS 
CONFECÇÕES EIRELI 878 R$      168,00

71183/2021 RODRIGO TONELOTTO 82312 R$    2.900,00

118890/2021 SAPRA LANDAUER SERV ASSESSORIA E 
PROT RADIOLÓGICA LTDA 3159 R$      456,00

34343/2018 SEATTLE TECNOLOGIA E COMÉRCIO DE 
PRODUTOS ELETROELETRONICOS 11189 R$   12.484,50

34343/2018 SEATTLE TECNOLOGIA E COMÉRCIO DE 
PRODUTOS ELETROELETRONICOS 11199 R$   17.835,00

34343/2018 SEATTLE TECNOLOGIA E COMÉRCIO DE 
PRODUTOS ELETROELETRONICOS 11295 R$    1.783,50

34343/2018 SEATTLE TECNOLOGIA E COMÉRCIO DE 
PRODUTOS ELETROELETRONICOS 11326 R$   38.288,32

34343/2018 SEATTLE TECNOLOGIA E COMÉRCIO DE 
PRODUTOS ELETROELETRONICOS 11360 R$    9.572,08

548/2018 SISTEL ENGENHARIA LTDA 3789 R$    1.085,00
548/2018 SISTEL ENGENHARIA LTDA 3790 R$    2.756,66
548/2018 SISTEL ENGENHARIA LTDA 3862 R$    1.085,00
548/2018 SISTEL ENGENHARIA LTDA 3863 R$    2.756,66

73761/2021 SS CONFECÇÕES LTDA 2 - 851 R$    2.536,95
73761/2021 SS CONFECÇÕES LTDA 2 - 852 R$    1.691,30
73761/2021 SS CONFECÇÕES LTDA 2 - 853 R$    2.146,65
73761/2021 SS CONFECÇÕES LTDA 2 - 854 R$      845,65
73761/2021 SS CONFECÇÕES LTDA 2 - 855 R$      780,60
73761/2021 SS CONFECÇÕES LTDA 2 - 856 R$      975,75
73761/2021 SS CONFECÇÕES LTDA 2 - 857 R$    1.235,95
73761/2021 SS CONFECÇÕES LTDA 2 - 858 R$    1.235,95
73761/2021 SS CONFECÇÕES LTDA 2 - 859 R$    1.040,80
73761/2021 SS CONFECÇÕES LTDA 2 - 860 R$    1.366,05
73761/2021 SS CONFECÇÕES LTDA 2 - 861 R$    1.951,50
73761/2021 SS CONFECÇÕES LTDA 2 - 862 R$    1.691,30
73761/2021 SS CONFECÇÕES LTDA 2 - 864 R$      650,50
73761/2021 SS CONFECÇÕES LTDA 2 - 865 R$    2.016,55
73761/2021 SS CONFECÇÕES LTDA 2 - 866 R$    1.626,25
73761/2021 SS CONFECÇÕES LTDA 2 - 867 R$      910,70
73761/2021 SS CONFECÇÕES LTDA 2 - 868 R$    1.756,35
73761/2021 SS CONFECÇÕES LTDA 2 - 869 R$    1.105,85
73761/2021 SS CONFECÇÕES LTDA 2 - 870 R$    1.756,35
73761/2021 SS CONFECÇÕES LTDA 2 - 871 R$    2.016,55
73761/2021 SS CONFECÇÕES LTDA 2 - 872 R$    1.951,50
73761/2021 SS CONFECÇÕES LTDA 2 - 873 R$    1.496,15
73761/2021 SS CONFECÇÕES LTDA 2 - 874 R$    1.235,95
73761/2021 SS CONFECÇÕES LTDA 2 - 875 R$    2.276,75
73761/2021 SS CONFECÇÕES LTDA 2 - 876 R$    1.496,15
73761/2021 SS CONFECÇÕES LTDA 2 - 877 R$      910,70
73761/2021 SS CONFECÇÕES LTDA 2 - 878 R$    1.626,25
73761/2021 SS CONFECÇÕES LTDA 2 - 879 R$    1.301,00
73761/2021 SS CONFECÇÕES LTDA 2 - 880 R$    1.105,85
73761/2021 SS CONFECÇÕES LTDA 2 - 881 R$    1.496,15
73761/2021 SS CONFECÇÕES LTDA 2 - 882 R$      910,70
73761/2021 SS CONFECÇÕES LTDA 2 - 883 R$    1.951,50
73761/2021 SS CONFECÇÕES LTDA 2 - 885 R$    2.536,95
73761/2021 SS CONFECÇÕES LTDA 2 - 886 R$    1.626,25
73761/2021 SS CONFECÇÕES LTDA 2 - 887 R$    1.496,15
73761/2021 SS CONFECÇÕES LTDA 2 - 888 R$      910,70
73761/2021 SS CONFECÇÕES LTDA 2 - 889 R$      910,70
73761/2021 SS CONFECÇÕES LTDA 2 - 890 R$    1.301,00
73761/2021 SS CONFECÇÕES LTDA 2 - 891 R$    1.431,10
73761/2021 SS CONFECÇÕES LTDA 2 - 892 R$    1.496,15
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73761/2021 SS CONFECÇÕES LTDA 2 - 893 R$      780,60
73761/2021 SS CONFECÇÕES LTDA 2 - 894 R$    2.406,85
73761/2021 SS CONFECÇÕES LTDA 2 - 895 R$    4.098,15
73761/2021 SS CONFECÇÕES LTDA 2 - 896 R$    5.854,50
73761/2021 SS CONFECÇÕES LTDA 2 - 898 R$    3.772,90
73761/2021 SS CONFECÇÕES LTDA 2 - 899 R$    2.667,05
73761/2021 SS CONFECÇÕES LTDA 2 - 900 R$    2.732,10
73761/2021 SS CONFECÇÕES LTDA 2 - 902 R$    2.341,80
73761/2021 SS CONFECÇÕES LTDA 2 - 920 R$    3.252,50
73761/2021 SS CONFECÇÕES LTDA 2 - 922 R$      845,65
73761/2021 SS CONFECÇÕES LTDA 2 - 923 R$    3.057,35
73761/2021 SS CONFECÇÕES LTDA 2 - 928 R$    3.317,55
73761/2021 SS CONFECÇÕES LTDA 2 - 929 R$    3.707,85
73761/2021 SS CONFECÇÕES LTDA 2 - 930 R$    3.187,45
73761/2021 SS CONFECÇÕES LTDA 2 - 931 R$    3.642,80
73761/2021 SS CONFECÇÕES LTDA 2 - 932 R$    3.837,95
73761/2021 SS CONFECÇÕES LTDA 2 - 933 R$    3.642,80
73761/2021 SS CONFECÇÕES LTDA 2 - 934 R$    4.683,60
73761/2021 SS CONFECÇÕES LTDA 2 - 935 R$    3.252,50
73761/2021 SS CONFECÇÕES LTDA 2 - 936 R$    3.903,00
73761/2021 SS CONFECÇÕES LTDA 2 - 937 R$    1.821,40
73761/2021 SS CONFECÇÕES LTDA 2 - 938 R$    1.886,45
73761/2021 SS CONFECÇÕES LTDA 2 - 939 R$    2.146,65
73761/2021 SS CONFECÇÕES LTDA 2 - 940 R$    2.081,60
73761/2021 SS CONFECÇÕES LTDA 2 - 941 R$    1.821,40
73761/2021 SS CONFECÇÕES LTDA 2 - 942 R$    1.626,25
73761/2021 SS CONFECÇÕES LTDA 2 - 943 R$    1.886,45
73761/2021 SS CONFECÇÕES LTDA 2 - 944 R$    1.626,25
73761/2021 SS CONFECÇÕES LTDA 2 - 945 R$    2.016,55
73761/2021 SS CONFECÇÕES LTDA 2 - 947 R$    1.626,25
73761/2021 SS CONFECÇÕES LTDA 2 - 948 R$    1.626,25
73761/2021 SS CONFECÇÕES LTDA 2 - 949 R$    1.170,90
73761/2021 SS CONFECÇÕES LTDA 2 - 950 R$    1.366,05
73761/2021 SS CONFECÇÕES LTDA 2 - 951 R$    1.040,80
73761/2021 SS CONFECÇÕES LTDA 2 - 952 R$    2.081,60
73761/2021 SS CONFECÇÕES LTDA 2 - 953 R$    1.235,95
73761/2021 SS CONFECÇÕES LTDA 2 - 954 R$    1.301,00
73761/2021 SS CONFECÇÕES LTDA 2 - 955 R$    1.366,05
73761/2021 SS CONFECÇÕES LTDA 2 - 956 R$    1.431,10
73761/2021 SS CONFECÇÕES LTDA 2 - 957 R$    1.235,95
73761/2021 SS CONFECÇÕES LTDA 2 - 958 R$    1.626,25
73761/2021 SS CONFECÇÕES LTDA 2 - 959 R$    1.431,10

73761/2021 SS CONFECÇÕES LTDA 2 - 960 R$    2.602,00

142027/2020 TCM COMÉRCIO DE PRODUTOS 
NUTRICIONAIS LTDA 41976 R$   44.000,00

4682/2020 VILMA TERESINHA CHESSA ME 6026 R$   20.124,29

EVERTON DE ARAUJO BASÍLIO
SECRETARIO DE ECONOMIA E FINANÇAS

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).

SOLICITAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE ÁRVORES

PROCESSO 30383/2022
DECISÃO INDEFERIDO

INTERESSADO (A) ALCEU PEDRO FRANCISCATO
ENDEREÇO RUA AZARIAS LEITE, Nº 15-15, PMB: 2/0147/016 - VILA MESQUITA

ESPÉCIE 
INDEFERIDA Chapéu de sol (terminalia catappa), localizada à direita do imóvel

RECOMENDAÇÕES Poda de limpeza e de reparo de danos; Ampliação do canteiro a ser executado 
pelo requerente.

PROCESSO 27351/2022
DECISÃO INDEFERIDO

INTERESSADO (A) EVANDRO VENTRILHO

ENDEREÇO RUA AVIADOR GOMES RIBEIRO, Nº 17-75, PMB: 2/0225/029 – VILA 
SANTA TEREZA

ESPÉCIE 
INDEFERIDA Chapéu de sol (terminalia catappa), localizada à esquerda do imóvel

RECOMENDAÇÕES
Poda de equilíbrio de copa (NAS DUAS LATERAIS DA COPA - EM 

DIREÇÃO A RESIDENCIA E A RUA); Ampliação do canteiro a ser executado 
pelo requerente.

PROCESSO 27350/2022
DECISÃO INDEFERIDO

INTERESSADO (A) EVANDRO VENTRILHO
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ENDEREÇO RUA ARAUJO LEITE, Nº 20-15, PMB: 2/0225/001 – VILA SANTA TEREZA
ESPÉCIE 

INDEFERIDA Sibipiruna (caesalpinia pluviosa), localizada ao centro do imóvel

RECOMENDAÇÕES

Poda de limpeza – galhos secos.
Trata-se de uma arvore de grande porte da especie sibipiruna, em bom estado 

fitossanitário aparente, com brotações uniformes e equilibradas, copa vigorosa, 
tronco sadio etc. Há presença de figueira mata pau (epífita), que deve ser retirada 
para evitar estrangulamento da arvore hospedeira (sibipiruna). No ato da vistoria 

o exemplar não apresentava critérios técnicos para substituição. Para uma 
analise mais criteriosa do interior da espécime, pode ser feito uma analise com 

equipamentos tipo tomografo arbóreo e registógrafo (devidamente com anotação 
técnica) para posterior analise desta secretaria.

PROCESSO 27133/2022
DECISÃO DEFERIDO

INTERESSADO (A) VIVIANE SIGNORETTI REPISO MANSO
ENDEREÇO RUA JOAO MUNIZ, Nº1-28, PMB: 4/1470/005 - JARDIM ROSA BRANCA

ESPÉCIE DEFERIDA Ficus (ficus benjamina), localizada ao centro do imóvel
Substituição e replantio de uma espécie de médio porte a ser executado pelo 

requerente.

PROCESSO 26146/2022
DECISÃO INDEFERIDO

INTERESSADO (A) NELSON NICOLETTE
ENDEREÇO RUA ALTO JURUA, Nº 30-34, PMB: 4/1059/002 - JARDIM VANIA MARIA

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

RECOMENDAÇÕES
Poda de limpeza e reparo de danos; Ampliação do canteiro a ser executado pelo 

requerente.
A árvore em questão deve parar de receber poda irregular.

PROCESSO 23176/2022
DECISÃO DEFERIDO

INTERESSADO (A) DORACY ZANETTA DOS SANTOS

ENDEREÇO RUA PROFESSOR ANTÔNIO GUEDES DE AZEVEDO, Nº 5-41, PMB: 
5/0019/004 – VILA INDUSTRIAL

ESPÉCIE DEFERIDA Chapéu de sol (terminalia catappa), localizada à direita do imóvel
Substituição e replantio de uma espécie de pequeno porte a ser executado 

pelo requerente.

PROCESSO 25010/2022
DECISÃO INDEFERIDO

INTERESSADO (A) VANDA BERNADETE SILVESTRE

ENDEREÇO RUA MARCIO LEITE DE TOLEDO, Nº 2-17, PMB: 5/0777/007 – VILA 
DUTRA

ESPÉCIE 
INDEFERIDA Chapéu de sol (terminalia catappa), localizada à esquerda do imóvel

RECOMENDAÇÕES Poda de limpeza e reparo de danos; Ampliação do canteiro a ser executado pelo 
requerente.

PROCESSO 36093/2022
DECISÃO INDEFERIDO

INTERESSADO (A) LUIS CESAR DEMARCHI
ENDEREÇO RUA CAPITÃO JOAO ANTONIO, Nº 4-76, PMB: 3/0166/018 - VILA PINTO

ESPÉCIE 
INDEFERIDA Ipê rosa handroanthus heptaphyllus, localizada à esquerda do imóvel

RECOMENDAÇÕES Ampliação do canteiro a ser executado pelo requerente (INDICO UMA 
PEQUENA READEQUAÇÃO E AUMENTO DO CANTEIRO.)

PROCESSO 36092/2022
DECISÃO INDEFERIDO

INTERESSADO (A) LUIS CESAR DEMARCHI
ENDEREÇO RUA CAPITÃO JOÃO ANTONIO, Nº 4-76, PMB: 3/0166/018 - VILA PINTO

ESPÉCIE 
INDEFERIDA

Flamboyant - delonix regia, localizada na lateral do imóvel, na RUA JOSÉ 
RANIERI

RECOMENDAÇÕES Nenhuma ação recomendada.

PROCESSO 35769/2022
DECISÃO INDEFERIDO

INTERESSADO (A) NEIDE APARECIDA QUARESMA CHAMORRO
ENDEREÇO RUA ALMEIDA BRANDAO, Nº1-54, PMB: 3/0364/012 - VILA CARDIA

ESPÉCIE 
INDEFERIDA Ipê rosa - handroanthus heptaphyllus, localizada ao centro do imóvel

RECOMENDAÇÕES Nenhuma ação recomendada.

PROCESSO 34180/2022
DECISÃO DEFERIDO

INTERESSADO (A) SERGIO UNGARO

ENDEREÇO RUA GUARANI, Nº 2-43, PMB: 3/0399/024 - VILA ANTÁRTICA

ESPÉCIE DEFERIDA Chapéu de sol (terminalia catappa), localizada ao centro do imóvel
Substituição e replantio de uma espécie de médio porte a ser executado pelo 

requerente.

PROCESSO 34702/2022
DECISÃO DEFERIDO

INTERESSADO (A) CLAUDIO ISTVANDIC

ENDEREÇO RUA MOACYR ZAMBON, Nº 1-35, PMB: 3/1678/005 - CONJUNTO 
HABITACIONAL PASTOR ARLINDO LOPES VIANA

ESPÉCIE DEFERIDA Ficus (ficus benjamina), localizada ao centro do imóvel
Substituição e replantio de uma espécie de médio porte a ser executado pelo 

requerente.

DZB - DEPARTAMENTO ZOOBOTÂNICO

COMUNICADO

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

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

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

INTERESSADO (A) PROCESSO AUTO DE INFRAÇÃO

ASSOCIAÇÃO BIBLICA 
E CULTURAL TERRA 

BRANCA
17099/2022

0008-B 
Devido à execução de PODA DRÁSTICA em 02 (duas) 

espécies arbóreas, sendo 01 (uma) da espécie Quaresmeira e 
01 (uma) da espécie Oiti, localizadas no imóvel situado à:
Rua Julio Beteto, nº 1-51, PMB: 3/1304/007 – Núcleo 

Habitacional Engenheiro Octávio Rasi.

Secretaria de Saúde
Alana Trabulsi Burgo

Secretária
COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL SAÚDE

Lei Municipal 5950/2010

Torna público o resultado da análise dos requerimentos para a concessão de:

1– Progressão por Qualificação Profissional (PQP), regulamentada pela Lei Municipal 5950/2010 e 
Decretos Municipais nº 11509/2011, 11703/2011 e 15.503/2021:

PORTARIA SMS Nº 42/2022 - PQP  
Eproc Matricula Ciclo Classe A partir da data:

23722/2022 27.527 2018_2020 A-12 para A-13 14/02/2022
11140/2022 27.532 2018_2020 A-16 para A-17 24/01/2022
28573/2022 32.144 2015_2017 C-04 para C-05 22/02/2022

2 – Progressão por Mérito Profissional (PMP), regulamentada pela Lei Municipal 5950/2010 e Decretos 
Municipais  nº 11509/2011, 11703/2011 e 15.503/2021

PORTARIA SMS Nº 37/2022 - PMP
Eproc Matricula Ciclo Classe A partir da data:

14566/2022 30.439 2018_2021 C-03 para C-04 18/06/2021
14242/2022 32.135 2018_2021 B-03 para B-04 11/09/2021
14243/2022 32.200 2018_2021 C-04 para C-05 26/10/2021
14249/2022 32.124 2018_2021 B-03 para B-04 11/09/2021
14250/2022 32.196 2018_2021 B-03 para B-04 01/11/2021
14251/2022 32.174 2018_2021 C-03 para C-04 08/10/2021
14254/2022 32.228 2018_2021 B-04 para B-05 05/12/2021
14255/2022 28.697 2018_2021 C-04 para C-05 18/10/2021
14288/2022 32.193 2018_2021 C-05 para C-06 22/10/2021
14289/2022 32.159 2018_2021 B-03 para B-04 22/09/2021
14293/2022 29.996 2018_2021 B-02 para B-03 06/09/2021
14319/2022 32.102 2018_2021 C-03 para C-04 01/09/2021
14322/2022 32.222 2018_2021 B-05 para B-06 01/12/2021
14327/2022 32.926 2018_2021 C-02 para C-03 05/01/2021
14329/2022 28.552 2018_2021 B-03 para B-04 01/01/2021
14332/2022 32.207 2018_2021 B-03 para B-04 10/11/2021
14334/2022 32.121 2018_2021 B-05 para B-06 05/09/2021
14339/2022 32.132 2018_2021 C-03 para C-04 11/09/2021

PORTARIA SMS Nº 43/2022 - PMP
Eproc Matricula Ciclo Classe A partir da data:

14385/2022 33.028 2018_2021 B-03 para B-04 01/04/2021
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14388/2022 33.066 2018_2021 B-03 para B-04 08/06/2021
14543/2022 33.161 2018_2021 C-03 para C-04 21/09/2021
14545/2022 32.983 2018_2021 C-02 para C-03 09/02/2021
14546/2022 31.074 2018_2021 B-03 para B-04 01/09/2021
14551/2022 33.216 2018_2021 B-03 para B-04 28/12/2021
14555/2022 32.984 2018_2021 B-02 para B-03 15/02/2021
14559/2022 33.074 2018_2021 B-02 para B-03 01/08/2021
14564/2022 32.925 2018_2021 B-03 para B-04 13/01/2021
14568/2022 33.107 2018_2021 B-02 para B-03 01/08/2021
14571/2022 33.183 2018_2021 B-03 para B-04 15/10/2021
14577/2022 33.109 2018_2021 B-03 para B-04 04/08/2021
14579/2022 33.050 2018_2021 C-03 para C-04 12/05/2021
14582/2022 33.167 2018_2021 B-02 para B-03 01/10/2021
14584/2022 32.952 2018_2021 C-02 para C-03 07/01/2021
14589/2022 33.155 2018_2021 C-03 para C-04 15/09/2021
14593/2022 33.126 2018_2021 B-03 para B-04 01/09/2021
14596/2022 33.065 2018_2021 B-02 para B-03 08/06/2021

3-Promoção por Qualificação Profissional por Escolaridade (PQPE), regulamentada pela Lei Municipal 
5950/2010 e Decretos Municipais nº 11509/2011, 11703/2011 e 15.503/2021

PORTARIA SMS Nº 38/2022   (PQPE)

Eproc Matricula Classe A partir da data:
172308/2021 30.439 C-04 para B-04 12/11/2021
195829/2021 30.533 C-07 para B-07 28/12/2021
190133/2021 24.510 B-26 para A-26 14/12/2021
12416/2022 28.835 B-08 para A-08 26/01/2022
25813/2022 33.627 C-02 para B-02 17/02/2022
21600/2022 25.565 A-13 para A-16 10/02/2022
23485/2022 33.628 C-02 para B-02 14/02/2022
13789/2022 33.168 C-04 para B-04 28/01/2022
2764/2022 27.532 A-10 para A-16 06/01/2022
9918/2022 33.516 C-02 para B-03 21/01/2022

196753/2021 33.248 C-02 para B-02 30/12/2021

PORTARIA SMS Nº 39/2022   (PQPE)

Eproc Matricula Classe A partir da data:
1032/2022 32.972 C-04 para B-04 04/01/2022

PORTARIA SMS Nº 44/2022   (PQPE)

Eproc Matricula Classe A partir da data:
22310/2022 30.854 B-04 para B-10 11/02/2022
191006/2021 17.486 B-16 para B-22 15/12/2021
191913/2021 32.732 C-03 para B-03 16/12/2021
193894/2021 20.202 B-21 para B-27 22/12/2021
14725/2022 27.983 B-08 para B-14 31/01/2022

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL SAÚDE
Lei Municipal 5950/2010

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

Matrícula Protocolo Situação Motivo

800.309 28868/22 Indeferido
(PQP)

Não se enquadrar no artigo 18º e 19º da Lei 5950/2010 
combinado com os Decretos nº 11.509/2011, 12.235/2013 e 

15.503/2021

28.869 193.544/21 Indeferido
(PQP)

Não se enquadrar no artigo 18º e 19º da Lei 5950/2010 
combinado com os Decretos nº 11.509/2011, 12.235/2013 e 

15.503/2021

32.810 154202/21 Indeferido
(PQP)

Não se enquadrar no artigo 18º e 19º da Lei 5950/2010 
combinado com os Decretos nº 11.509/2011, 12.235/2013 e 

15.503/2021

32.352 23306/22 Indeferido
(PQP)

Não se enquadrar no artigo 18º e 19º da Lei 5950/2010 
combinado com os Decretos nº 11.509/2011, 12.235/2013 e 

15.503/2021

Informamos que o (s) requerimento(s) de progressão na carreira que foram indeferidos serão encaminhados 
ao(s) servidor(es) interessado(s), detalhando o motivo do indeferimento. Ressaltamos que, de acordo 
com a legislação, o(a) servidor(a) que não concordar com as decisões da Comissão de Desenvolvimento 
Funcional, (CDF) , poderá, justificadamente, apresentar pedido de reconsideração no prazo de 15(quinze) 
dias, contados a partir da ciência do mesmo.

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

PUBLICAÇÃO DE:  17/03/2022 a 21/03/2022

ARQUIVAMENTO DE PROCESSO:
PROCESSO INTERESSADO
149364/2020 MM DELIVERY TRANSPORTES LTDA.
15342/2022 CARLOMAGNO & RUIZ LTDA EPP
186183/2021 DAIANE MUNHOZ TRAVAIN
7512/2022 DROGARIA ANTUNES & GOMES LTDA.

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCESSO INTERESSADO Nº./SÉRIE
41465/2022 SILVA & CHARAMITARA PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. 14296/C-1

ASSUNÇÃO DE CO-RESPONSABILIDADE TÉCNICA:
PROCESSO 14528/1999

INTERESSADO SORAYA GIMENEZ ROCHA ME
REQUERENTE SILVANA GUIMARÃES  SANTO ANDRÉ

CPF 170.423.288-09
CRF/SP 18957

ASSUNÇÃO DE CO-RESPONSABILIDADE TÉCNICA:
PROCESSO 14528/1999

INTERESSADO SORAYA GIMENEZ ROCHA ME
REQUERENTE PAULO PEREIRA DIAS

CPF 348.935.798-19
CRF/SP 54277

BAIXA DE CO-RESPONSABILIDADE TÉCNICA:
PROCESSO 28186/2003

INTERESSADO DROGARIA JOSÉ REGINO LTDA.
REQUERENTE GABRIELA OLIVEIRA DE FREITAS

CPF 396.159.998-06
CRF/SP 84807

ASSUNÇÃO DE CO-RESPONSABILIDADE TÉCNICA:
PROCESSO 83614/2018

INTERESSADO FARMÁCIA E DROGARIA NISSEI S.A.
REQUERENTE ALCIONE TERRA LUSTRE DI FLORA

CPF 130.779.918-37
CRF/SP 13502

ASSUNÇÃO DE CO-RESPONSABILIDADE TÉCNICA:
PROCESSO 83614/2018

INTERESSADO FARMÁCIA E DROGARIA NISSEI S.A.
REQUERENTE JESSICA ORTIZ SASSI

CPF 369.242.348-95
CRF/SP 65198

ALTERAÇÃO DE RESPONSÁVEL LEGAL:
PROCESSO 83614/2018

INTERESSADO FARMÁCIA E DROGARIA NISSEI S.A.
NOME (DE) SERGIO MAEOKA

CPF 358.417.029-04
NOME (PARA) ALEXANDRE MAEOKA

CPF 041.833.849-31

DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – SEÇÃO DE CONTROLE DE GÊNERO 
ALIMENTÍCIOS

PUBLICAÇÃO DE: 21/03/2022 À 21/03/2022

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCESSO INTERESSADO Nº./SÉRIE
42111/2022 JOSE HENNEMANN 03472264853 16774/F1
40414/2022 BEN HUR BENTO 16554/F1
40409/2022 BEN HUR BENTO 16750/F1
39566/2022 JEAN LUKA DE MELO 16540/F1

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE 
INTERDIÇÃO TOTAL DO ESTABELECIMENTO

PROCESSO INTERESSADO Nº./SÉRIE
42111/2022 JOSE HENNEMANN 03472264853 08664/F1
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COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE TERMO DE INTERDIÇÃO:
PROCESSO INTERESSADO Nº./SÉRIE
42111/2022 JOSE HENNEMANN 03472264853 0867/C1

EXTRATOS
CONTRATO Nº 10.616/21 - PROCESSO Nº 29.926/21 – CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU 
- CONTRATADA: FOCUS EQUIPAMENTOS EIRELI - OBJETO: A CONTRATADA, obriga-se nos 
termos de sua proposta devidamente anexada ao Processo Administrativo nº 29.926/21, a FORNECER 
05 (CINCO) BEBEDOUROS ELÉTRICOS, 01 (UM) FOGÃO DOMÉSTICO A GÁS COM 04 BOCAS 
E 08 (OITO) PURIFICADORES DE ÁGUA, melhor descrito no Anexo I do Edital SMS n° 496/21. - 
PRAZO: 12 meses – VALOR TOTAL: R$ 21.300,99 – PROPONENTES: 08 - MODALIDADE: 
Pregão Eletrônico SMS Nº 438/21 - ASSINATURA: 30/12/21.

Seção III
Editais

CONSELHOS E FUNDOS MUNICIPAIS

CONVOCAÇÃO
3ª Reunião Ordinária Online do

Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência-COMUDE
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 3ª 
Reunião ORDINÁRIA, a ocorrer em ambiente virtual, conforme segue:
Data: 24/03/2022 - 5ª feira às 14h30min. 
Link: Google Meet: https://meet.google.com/wtv-kcjs-mka

PAUTA:
I – Expediente 
- Aprovação da Ata da 1ª Reunião Extraordinária de 09/02/2022
- Informação sobre o Inquérito Civil nº 14.0715.0005052/2021.
- Informação sobre Ofício nº 053/22
- Procedimento Administrativo de Acompanhamento
- PAA Nº 0715.0001184/2022.
- Informação sobre vistorias das vagas de estacionamento rotativo para PCD.
II- Ordem do Dia: 
     Assuntos:
- Explanação sobre Cadastros e certificação para as Organizações da Sociedade Civil de atendimento a 
pessoa com deficiência.
III- Palavra aos Conselheiros e Participantes 

Bauru, 18 de Março de 2022.
ARIANI QUEIROZ SÁ

Coordenadora do COMUDE

AVISOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 111/2022 - PROCESSO Nº 71.171/2021 - CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU – FORNECEDOR: GEO-ANALÍTICA ESTUDOS E GERENCIAMENTO 
DE ÁREAS CONTAMINADAS LTDA - ME – Interessado: Secretarias Municipais de Obras, de 
Educação e o Departamento de Água e Esgoto de Bauru – DAE, cujas especificações estão indicadas nos 
Anexos I e IV do Processo Administrativo n.º 71.171/2021, mediante celebração de Contrato, conforme 
termos de sua proposta devidamente anexada ao processo administrativo e preços abaixo consignados:

LOTE 1 - SERVIÇOS DE SONDAGENS À PERCUSSÃO E TAXAS DE MOBILIZAÇÃO POR 
OBRA.

ITEM
QTD 

ESTIMADA 
ANUAL

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS P. UNIT. 
R$ P. TOTAL R$

01 3.950
Metros lineares de serviços sondagens à 
percussão, conforme Anexo I (Termo de 

Referência).
R$ 55,00 R$ 217.250,00

02 61 Taxas de mobilização por obra, conforme 
Anexo I (Termo de Referência). R$ 504,09 R$ 30.749,49

PRAZO: 01 ano – MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 341/2021 – ASSINATURA: 
14/03/2022 – VALIDADE: 13/03/2023.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 112/2022 - PROCESSO Nº 130.183/2021 - CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU – FORNECEDOR: VANESSA CRISTINA PINTO 29528167861– 
Interessado: Secretarias Municipais de Finanças, Negócios Jurídicos, Saúde, Obras, Departamento de 
Água e Esgoto – DAE e FUNPREV, cujas especificações estão indicadas nos anexos I e IV do Processo 
Administrativo n. 130.183/2021, mediante emissão de Notas de Empenho e conforme termos de sua 
proposta devidamente anexada ao processo.

LOTE 01 – SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO – EXCLUSIVO PARA ME E EPP

ITEM QTD. UNID ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS VALOR 
UNITÁRIO

1 20 Un.
Encadernação tipo capa dura em percalux, com as 

folhas numeradas, com gravação dourada (material colado 
e costurado). Com 50 folhas a 150 folhas, tamanho A4. 

9.10.01.0022.1
R$ 20,00

2 599 Un.

Encadernação tipo capa dura em percalux, com as 
folhas numeradas, com gravação dourada (material colado 

e costurado). Com 151 A 250 folhas, tamanho A4.  
9.10.01.0023.0

R$ 20,00

3 48 Un.

Encadernação tipo capa dura em percalux, com as 
folhas numeradas, com gravação dourada (material colado 

e costurado). Com 251 A 400 folhas, tamanho A4.  
9.10.01.0024.8

R$ 20,00

PRAZO: 01 ano – MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 490/2021 – ASSINATURA: 
16/03/2022 – VALIDADE: 15/03/2023.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - Edital n. 72/2022 – PROCESSO N. 14.310/2022– 
Modalidade: Pregão Eletrônico n. 34/2022 - do tipo MENOR PREÇO POR LOTE (AGRUPAMENTO 
DE ITENS) – PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME E EPP - Objeto: AQUISIÇÃO DE MANTA 
GEOTÊXTIL NA QUANTIDADE DE  4.600 M² CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES 
NOS ANEXOS I E III DO EDITAL N. 72/2022 - PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO. - 
Interessada: Secretaria de Obras. Data do Recebimento das propostas: até as 9h do dia 04/04/2022. 
Abertura da Sessão: 04/04/2022 às 9h. Informações e edital na Secretaria de Administração/Divisão 
de Licitações, sito na Praça das Cerejeiras, 1-59, Vila Noemy – 2. 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: 
820900801002022OC00115, onde se realizará a sessão de pregão eletrônico, com os licitantes devidamente 
credenciados.
Bauru, 21/03/2022 – Talita Cristina Pereira Vicente – Diretora da Divisão de Licitações.

AVISO DE ERRATA DE NOTIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO PUBLICADA NA EDIÇÃO 
DE 15/03/2022 DO DIÁRIO OFICIAL DE BAURU - Edital n.º 571/21 - Processo n.º 112.232/2021 – 
Pregão Eletrônico n.º 468/21 – AQUISIÇÃO DE DIVERSAS FERRAMENTAS.
ONDE SE LÊ: Total do Lote 05 = R$ 19.999,86
LEIA-SE: Total do Lote 05 = R$ 17.999,86
Bauru, 21/03/2022 – Talita Cristina Pereira Vicente – Diretora da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO - Processo nº 114.501/2021 – Modalidade: Pregão Eletrônico 
nº 477/2021 - do tipo MENOR PREÇO POR LOTE – AMPLA PARTICIPAÇÃO - Objeto: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO, EM REGIME DE 
LOCAÇÃO DE PLATAFORMA DE COMUTAÇÃO DE VOZ E DADOS, TIPO CPA-HIBRIDA 
TDM/IP DENOMINADA (PCV), UTILIZANDO SE OS EQUIPAMENTOS EXISTENTES QUE 
SÃO DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, INCLUINDO ALÉM DO 
FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS, OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO 
DURANTE TODO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES 
CONSTANTES DOS ANEXOS III E VIII - Interessado: Diversas Secretaria Municipais e Gabinete da 
Prefeita. Notificamos aos interessados no processo licitatório epigrafado que o julgamento e a classificação 
havida foi devidamente Adjudicada pelo pregoeiro em 08/03/2022 e Homologada pela Sra. Prefeita 
Municipal em 10/03/2022 conforme abaixo:
FONESAT TELEINFORMÁTICA LTDA – EPP, CNPJ: 01.728.489/0001-85.
LOTE 01 Serviço de Locação Equipamento de Telecomunicação - Central Telefônica (PABX) (cód 
7927) –– AMPLA PARTICIPAÇÃO
Item 01.
Um Conjunto de equipamentos e materiais de instalação para de Plataforma de Comunicação de Voz 
utilizando os equipamentos existentes da Plataforma de comunicação de Voz Modelo NEAX 2400 IMS-
ICS de Fabricação Nec composto com:
01 Unidade de processador principal.
01 Conjunto de processador local.
01 Conjunto de fonte de alimentação.
01 Ura de atendimento digital automático.
10 Interface de celular Quadband GSM.
02 Mesa operadora para telefonista.
003 Interface E1 (Obs.: Os 90 troncos Digital deve ter a opção de operar tanto com a sinalização R2 Digital 
MFC-5 quanto com a sinalização ISDN)
32 Terminais digitais no mínimo 12 teclas programáveis.
01 Licença Software de Tarifação centralizado multicoleta.
01 Licença Software de gerenciamento e manutenção.
01 Licença de portas (troncos e ramais)
01 Licença MFC.
01 Licença ISDN
001 Licença 30 Canais IP SIP Proprietário
01 servidor para instalação do software de tarifação gerenciamento e manutenção.

1 Unidade Remota a ser instalado no Prédio situado na Avenida Nuno de Assis, nº 14-60

Configuração Unidade Remota:

001 Interface E1 R2 Digital/ISDN
128 Interface de Ramais Analógicos
008 Interface de Ramais Digitais
140 Canais IP SIP Proprietário com Transparência de Facilidades

1 Unidade Remota a ser instalado no Prédio da Secretaria de Negócios Jurídicos, situado na Rua 
Araújo Leite nº 32-70 - Vila Aeroporto
Configuração Unidade Remota:
001 Interface E1 R2 Digital/ISDN
128 Interface de Ramais Analógicos
008 Interface de Ramais Digitais
030 Canais IP SIP Proprietário com Transparência de Facilidades
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Observações importantes:
O conjunto de Equipamentos tem que ser compatível para que continue funcionando todos os circuitos de 
troncos DDR analógicos de entrada que está funcionando atualmente, circuitos de troncos analógicos de 
saída, circuitos de ramais analógicos e circuitos de ramais digitais sem haver a necessidade de substituição 
destas placas.
A central deverá operar após a instalação com seguinte configuração e desenho especificado abaixo:
A configuração deverá ser efetuada conforme abaixo, além dos recursos solicitado:
CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA APÓS INSTALAÇÃO:
001 Unidade de processador principal.
001 Conjunto de processador local.
001 Conjunto de fonte de alimentação.
001 Ura de atendimento digital automático.
010 Interface de celular Quadband GSM.
002 Circuitos para mesa operadora (Telefonista).
002 Mesas operadoras para telefonista.
032 Terminais digitais no mínimo 12 teclas programáveis.
001 Licença Software de Tarifação centralizado multicoleta.
001 Licença Software de gerenciamento e manutenção.
001 Licença de portas (troncos e ramais)
001 Licença MFC.
001 Licença ISDN
001 Licença 30 Canais IP SIP Proprietário
003 Interface E1 (Obs.: Os 90 troncos Digital deve ter a opção de operar tanto com a sinalização R2 Digital 
MFC-5 quanto com a sinalização ISDN)
032 Troncos analógicos Saídas
032 Troncos DDR analógicos de entrada
032 Ramais digitais
432 Ramais analógicos
001 Circuito de conferência de 08 partes
001 Conjunto de baterias estacionárias com autonomia de 6 HMM
001 Software para gerenciamento da central
001 Modem de manutenção remota incorporado a Plataforma
001 Servidor para instalação dos softwares de tarifação gerenciamento e manutenção.

01 Unidade Remota a ser instalado no Prédio situado na Avenida Nuno de Assis, nº 14-60
Configuração Unidade Remota:
001 Interface E1 R2 Digital/ISDN
128 Interface de Ramais Analógicos
008 Interface de Ramais Digitais
140 Canais IP SIP Proprietário com Transparência de Facilidades

01 Unidade Remota a ser instalado no Prédio situado na Rua Araújo Leite nº 32-70 - Vila Aeroporto
Configuração Unidade Remota:
001 Interface E1 R2 Digital/ISDN
128 Interface de Ramais Analógicos
008 Interface de Ramais Digitais
030 Canais IP SIP Proprietário com Transparência de Facilidades

Item 2
Serviços de mão de obra de instalação conforme descrito abaixo:
Instalação Plataforma de Comunicação de Voz.
Configuração Plataforma de Comunicação de Voz.
Teste de funcionamento e ativação.
Acessória junto concessionária de serviço Telefônico.
Instrução e treinamento para telefonista.
Instrução e treinamento para administrador do sistema.

ITEM DESCRIÇÃO VALOR UNIT / 
MENSAL

VALOR TOTAL / 24 
meses

1 VALOR DE LOCAÇÃO R$ 18.300,00 R$ 439.200,00
2 VALOR DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO Isento

TOTAL: VALOR PARA 24 MESES DO ITEM 01 + VALOR DO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO 
(PARCELA ÚNICA): R$_439.200,00 (quatrocentos e trinta e nove mil e duzentos reais).
Bauru, 21/03/2022 – Talita Cristina Pereira Vicente – Diretora da Divisão de Licitações

NOTIFICAÇÃO DE DECISÃO DE RECURSO/HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO- Edital 
nº 523/2021 - Processo nº 49.572/2021 – Modalidade: Pregão Eletrônico nº 466/2021 - Licitação 
Tipo Menor Preço por Lote - Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADA MANUAL, ROÇADA MECANIZADA E CAPINAÇÃO 
NAS ÁREAS PÚBLICAS (CANTEIROS E PRAÇAS), SENDO: 2.000.000,00m² DE ROÇADA 
MANUAL, 4.000.000,00m² DE ROÇADA MECANIZADA, TRANSPORTE DE 5.000 TONELADAS DE 
RESÍDUOS PROVENIENTES DA ROÇADA MANUAL E/OU MECANIZADA, 1.000 TONELADAS 
DE RESÍDUOS DE GRANDES VOLUMES E 1.000 TONELADAS DE TERRA E RESÍDUOS DE 
CONSTRUÇÃO CIVÍL, NAS VIAS PUBLICAS, EM CANTEIROS, PRAÇAS E DEMAIS LOCAIS 
PÚBICOS INDICADOS DE ACORDO COM O ANEXO I DO EDITAL – Interessado: Secretaria 
Municipal das Administrações Regionais. Notificamos aos interessados no processo licitatório epigrafado 
que a Sra. Prefeita Municipal decide pela IMPROCEDÊNCIA do recurso interposto pela empresa 
CONSERVITA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA – ME, considerando que foi apresentada a Certidão 
de Registro de Pessoa Jurídica do CREA nº 0746970, Declaração com a indicação das instalações, do 
aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação e 
balanço patrimonial do exercício de 2020 pela licitante E. A. R. Construções e Instalações Ltda., nos termos 
do edital.
Notificamos aos interessados ainda que nos termos da Legislação em vigor, o procedimento licitatório e a 
classificação da proposta efetuada pela Pregoeira foram ADJUDICADO E HOMOLOGADO pela Sra. 
Prefeita Municipal em 15/03/2022 à empresa E. A. R. Construções e Instalações Ltda., conforme abaixo:
LOTE 01 – SERVIÇO DE ROÇADA MANUAL, ROÇADA MECANIZADA E TRANSPORTE

Item Unid Quant Descrição do Serviço
Valor 

Unitário 
R$

Valor Total 
R$

1 m² 2.000.000 Roçada manual (roçadeira costal/lateral) 0,27 540.000,00
2 m² 4.000.000 Roçada mecanizada (trator ou micro trator) 0,08 320.000,00

3 ton 5.000 Transporte dos resíduos provenientes da roçada manual e/
ou mecanizada de gramados ou vegetação 50,60 253.000,00

4 ton 1.000 Transporte dos resíduos de grandes volumes (restos de 
árvores, móveis, etc.). 47,00 47.000,00

5 ton 1.000 Transporte de terra e resíduos de construção civil 
(entulho) 50,00 50.000,00

VALOR TOTAL R$ 1.210.000,00
Bauru, 21/03/2022 – Talita Cristina Pereira Vicente – Diretora da Divisão de Licitações

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 04.573/2022– Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 16/2022 – Sistema de Registro de Preço – 
AMPLA PARTICIPAÇÃO – por meio da INTERNET – Tipo Menor Preço por Item – Objeto: aquisição 
anual estimada de diversos medicamentos para o Município.  A Data do Recebimento das Propostas será até 
dia 04/04/2022 às 9h - A abertura da Sessão dar-se-á no dia 04/04/2022 às 9h – Pregoeira: Mari Yasuoka. 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 820900801002022OC00118 e OC 820900801002022OC00119 onde 
se realizará a sessão de pregão eletrônico, com os licitantes devidamente credenciados.
Divisão de Compras, 21/03/2022 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Fernando César Leandro – Diretor da Divisão de Compras e Licitações – S.M.S.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 16.200/2022 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n°  49/2022 – AMPLA PARTICIPAÇÃO 
- por meio da INTERNET – Tipo Menor Preço por Item – Objeto: aquisição do 182 Litros de Leite de 
Cabra Integral para alimentação artificial de animais recém nascidos substituindo o alimento materno, 
sendo estes animais resgatados pela Divisão de Vigilância Ambiental/Seção de Controle de Zoonoses-
SCZ do município de Bauru/SP. A Data do Recebimento das Propostas será até dia 04/04/2022 às 9h - A 
abertura da Sessão dar-se-á no dia 04/04/2022 às 9h. – Pregoeira: Monica Alesandra de Oliveira. O Edital 
completo e informações poderão ser obtidos na Divisão de Compras e Licitações, Rua Gérson França, 7-49, 
1º andar, Centro, CEP: 17015-200 – Bauru/SP, fone (14) 3104-1463/1465, ou pelo site www.bauru.sp.gov.
br ou www.bec.sp.gov.br, OC 820900801002022OC00116, onde se realizará a sessão de pregão eletrônico, 
com os licitantes devidamente credenciados.
Divisão de Compras, 21/03/2022 – 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: 101.611/2021 – Modalidade: Pregão Eletrônico n° 23/2022 – AMPLA PARTICIPAÇÃO – por 
meio da INTERNET – Tipo Menor Preço por Item – Objeto: aquisição de 10 (dez) cilindros de alumínio 
de oxigênio para o município. Aberto no dia: 09/03/2022 às 09h. Notificamos aos interessados no Processo 
licitatório epigrafado, que o julgamento e a classificação havidos, foram adjudicados e devidamente 
homologado pela Sra. Secretária Municipal Saúde de Bauru em 17/03/2022, à empresa abaixo:
ATOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP
Item 01 – Cilindro para Equipamento Médico-hospitalar; Alumínio; Usado para Transporte de Pacientes; 
Acompanhado de Válvula Reguladora de Oxigênio com Fluxograma, Cor, Engate e Válvulas Padrão 
ABNT; Cilindro Tipo e Peso de 2,3 kg; aproximadamente 50 cm de comprimento e 11cm de Diâmetro; 
Capacidade Hidráulica 2,8 litros, MARCA/MODELO: CATALINA, à R$ 1.450,00 unitário – totalizando 
R$ 14.500,00; sendo o valor total da empresa de R$ 14.500,00.
Bauru – 21/03/2022 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Fernando César Leandro – Diretor da Divisão Compras e Licitações– S.M.S.

NOTIFICAÇÃO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO - ÓRGÃO: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE BAURU-SMS
Processo: 13.825/2022 – Modalidade: Dispensa de Licitação - Artigo 24 – Inciso IV da Lei Federal n. 
º 8.666/93 – Objeto: Aquisição emergencial de 150.000 (cento e cinquenta mil) agulhas para caneta de 
insulina 4mm x 0,23mm. Informamos que o processo licitatório epigrafado foi devidamente RATIFICADO 
pela Senhora Prefeita Municipal de Bauru em 17/03/2022 à empresa abaixo:
CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓSTICOS LTDA
Item 01 – Agulha para caneta de insulina 32g - 0,23x4mm, à R$ 0,13 unitário, totalizando: 19.500,00. 
MARCA/FABRICANTE/APRESENTAÇÃO: UNIQMED/STERILANCE MEDICAL/CX C/ 100.
Bauru, 21/03/2022 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Fernando César Leandro – Diretor da Divisão de Compras e Licitações – S.M.S.

NOTIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 04.627/2022 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 10/2022 – Sistema de Registro de 
Preço – AMPLA PARTICIPAÇÃO – por meio da INTERNET – Tipo Menor Preço por Item – Objeto: 
aquisição anual estimada de diversos medicamentos para o município. Aberto no dia: 09/03/2022 às 9h. 
Notificamos aos interessados no Processo licitatório epigrafado, que o julgamento e a classificação havidos, 
foram devidamente homologados pela Sra. Prefeita Municipal de Bauru em 18/03/2022 e pela Sra. 
Secretária Municipal de Saúde em 18/03/2022, às empresas abaixo:
BH FARMA COMERCIO LTDA.
Item 05 – Omeprazol 20mg; Forma de Apresentacao: comprimido; à R$ 0,0902 unitário, marca/fabricante: 
GLOBO / GENERICO - CX. C/ 456 UNIDADES;
CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.
Item 08 – Prometazina, cloridrato 25mg; Forma Farmaceutica: comprimido; à R$ 0,128 unitário, marca/
fabricante: PAMERGAN /CRISTÁLIA - CX. C/ 200 UNIDADES;
INOVAMED HOSPITALAR LTDA
Item 06 – Prednisona 20mg; Forma Farmaceutica: comprimido; à R$ 0,12 unitário, marca/fabricante: 
SANVAL/ GENERICO - CX. C/ 500 UNIDADES;
Item 07 – Prednisona 5mg; Forma Farmaceutica: comprimido; à R$ 0,057 unitário, marca/fabricante: 
SANVAL/ GENERICO – CX C/ 500 UNIDADES;
MERCK S.A.
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Item 03 – Levotiroxina 25mcg; Forma Farmaceutica: comprimido; à R$ 0,08 unitário, marca/fabricante: 
EUTHYROX / MERCK – CX C/ 50 UNIDADES;
PORTAL LTDA
Item 10 – Dipirona gotas 500mg/ml; Forma Farmaceutica: frasco de no mínimo 10ml; à R$ 1,20 unitário, 
marca/fabricante: FARMACE / GENERICO - CX. C/ 100 FRASCOS;
Item 12 – Valaciclovir 500mg; Forma Farmaceutica: comprimido; à R$ 5,80 unitário, marca/fabricante: 
SUN PHARMACEUTICAL/ GENERICO - CX. C/ 10 UNIDADES;
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
Item 01 – Alopurinol 300mg; Forma Farmaceutica: comprimido; à R$ 0,25 unitário, marca/fabricante: 
PRATI –DONADUZI / GENERICO - CX. C/ 500 UNIDADES;
Item 02 - Amoxilina 500mg; Forma Farmaceutica: comprimido; à R$ 0,169 unitário, marca/fabricante: 
PRATI –DONADUZI / GENERICO - CX. C/ 840 UNIDADES;
Item 04 - Metformina, cloridrato 850mg; Forma Farmaceutica: comprimido; à R$ 0,087 unitário, marca/
fabricante: PRATI –DONADUZI / GENERICO - CX. C/ 200 UNIDADES;
Item 09 - Sulfametoxazol 400mg + Trimetoprima 80mg; Forma Farmaceutica: comprimido; à R$ 0,183 
unitário, marca/fabricante: PRATI –DONADUZI / GENERICO - CX. C/ 200 UNIDADES;
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI ME
Item 11 – Hidróxido de Alumínio; Forma Farmaceutica Suspensao Oral; Forma de Apresentacao Frasco 
150 ml; à R$ 3,435 unitário, marca/fabricante:  AIRELA - CX. C/ 50 FRASCOS
Bauru - Divisão de Compras e Licitações, 21/03/2022 - 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: 04.627/2022 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 10/2022 – Sistema de Registro de Preços 
– AMPLA PARTICIPAÇÃO – por meio da INTERNET – Tipo Menor Preço por Item – Objeto: aquisição 
anual estimada de diversos medicamentos para o município. Ficam convocadas, dentro do prazo de 
cinco (05) dias úteis a contar da data desta publicação, para assinatura da ata, as empresas abaixo:
BH FARMA COMERCIO LTDA.
CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.
INOVAMED HOSPITALAR LTDA.
MERCK S.A.
PORTAL LTDA.
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA.
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI ME.
Divisão de Compras e Licitações, 21/03/2022 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Fernando César Leandro – Diretor da Divisão de Compras e Licitações – S.M.S.

AVISO DE ERRATA:
NOTIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 178.732/2021 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 566/2021 – Sistema de Registro 
de Preço – DIFERENCIADA NO MODO COTA RESERVADA PARA ME E EPP – por meio da 
INTERNET – Tipo Menor Preço por Lote – Objeto: aquisição anual estimada de diversos materiais 
hospitalares e correlatos. Aberto no dia: 11/02/2022 às 9h. Notificamos aos interessados no Processo 
licitatório epigrafado, que o julgamento e a classificação havidos, foram devidamente homologados 
pela Sra. Prefeita Municipal de Bauru em 24/02/2022 e pela Sra. Secretária Municipal de Saúde em 
24/02/2022, às empresas abaixo:
ONDE SE LÊ:
FACILITI COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS LTDA
LOTE 02
Item 02 – Agulha para Coleta de Sangue a Vácuo; Com Dispositivo de Segurança Em Aço Inox; bipolar; 
25 x 7 / 22 G; à R$ 1,03 unitário, marca/fabricante: LABOR IMPORT- CX. C/ 100;
Item 03 – Agulha para Coleta de Sangue a Vácuo; Com Dispositivo de Segurança Em Aço Inox; bipolar; 
25 x 8 / 21 G; à R$ 1,03 unitário, marca/fabricante: LABOR IMPORT- CX. C/ 100;
LOTE 03
Item 04 - Algodão Hidrófilo; Cor Branca, Com Espessura de 1 a 1,5 Cm, 1,5 m de Comprimento, 22cm de 
Largura; Em Rolo Com 500 Gr; à R$ 3,20 unitário, marca/fabricante: SUSSEX – ROLO 500 Gr.
PONTUAL COMERCIAL EIRELI
LOTE 08
Item 16 – Cânula de Guedel; Tamanho Infantil N.0 Medindo Aprox. 43mm a 47mm; à R$ 5,00 unitário, 
marca/fabricante: ADVANTIVE - EMBALAGEM UNITÁRIA;
Item 17 – Cânula de Guedel; Tamanho Infantil N.1 Medindo Aprox. 53mm a 57mm; à R$ 5,00 unitário, 
marca/fabricante: ADVANTIVE - EMBALAGEM UNITÁRIA;
Item 18 – Cânula de Guedel; Tamanho Infantil N.2 Medindo Aprox. 63mm a 67mm; à R$ 5,00 unitário, 
marca/fabricante: ADVANTIVE - EMBALAGEM UNITÁRIA;
Item 19 – Cânula de Guedel; Tamanho Adulto N.3 Medindo Aprox. 78mm a 82mm; à R$ 5,00 unitário, 
marca/fabricante: ADVANTIVE - EMBALAGEM UNITÁRIA;
Item 20 – Cânula de Guedel; Tamanho Adulto N.4 Medindo Aprox. 103mm a 107mm; à R$ 5,00 unitário, 
marca/fabricante: ADVANTIVE - EMBALAGEM UNITÁRIA;
Item 21 – Cânula de Guedel; Tamanho Adulto N.5 Medindo Aprox. 108mm a 112mm; à R$ 5,00 unitário, 
marca/fabricante: ADVANTIVE - EMBALAGEM UNITÁRIA;
LEIA-SE:
FACILITI COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS LTDA
LOTE 02
Item 02 – Agulha para Coleta de Sangue a Vácuo; Com Dispositivo de Segurança Em Aço Inox; bipolar; 
25 x 7 / 22 G; à R$ 1,0277 unitário, marca/fabricante: LABOR IMPORT- CX. C/ 100;
Item 03 – Agulha para Coleta de Sangue a Vácuo; Com Dispositivo de Segurança Em Aço Inox; bipolar; 
25 x 8 / 21 G; à R$ 1,0277 unitário, marca/fabricante: LABOR IMPORT- CX. C/ 100;
LOTE 03
Item 04 - Algodão Hidrófilo; Cor Branca, Com Espessura de 1 a 1,5 Cm, 1,5 m de Comprimento, 22cm de 
Largura; Em Rolo Com 500 Gr; à R$ 3,205 unitário, marca/fabricante: SUSSEX – ROLO 500 Gr.
PONTUAL COMERCIAL EIRELI
LOTE 08
Item 16 – Cânula de Guedel; Tamanho Infantil N.0 Medindo Aprox. 43mm a 47mm; à R$ 4,50 unitário, 
marca/fabricante: ADVANTIVE - EMBALAGEM UNITÁRIA;
Item 17 – Cânula de Guedel; Tamanho Infantil N.1 Medindo Aprox. 53mm a 57mm; à R$ 4,50 unitário, 
marca/fabricante: ADVANTIVE - EMBALAGEM UNITÁRIA;
Item 18 – Cânula de Guedel; Tamanho Infantil N.2 Medindo Aprox. 63mm a 67mm; à R$ 4,50 unitário, 
marca/fabricante: ADVANTIVE - EMBALAGEM UNITÁRIA;

Item 19 – Cânula de Guedel; Tamanho Adulto N.3 Medindo Aprox. 78mm a 82mm; à R$ 4,50 unitário, 
marca/fabricante: ADVANTIVE - EMBALAGEM UNITÁRIA;
Item 20 – Cânula de Guedel; Tamanho Adulto N.4 Medindo Aprox. 103mm a 107mm; à R$ 4,50 unitário, 
marca/fabricante: ADVANTIVE - EMBALAGEM UNITÁRIA;
Item 21 – Cânula de Guedel; Tamanho Adulto N.5 Medindo Aprox. 108mm a 112mm; à R$ 4,50 unitário, 
marca/fabricante: ADVANTIVE - EMBALAGEM UNITÁRIA;
Divisão de Compras, 21/03/2022 –  compras_saude@bauru.sp.gov.br
Fernando César Leandro – Diretor da Divisão de Compras e Licitações -  S.M.S.

Ata de Registro de Preços – Modalidade: Pregão Eletrônico nº 566/2022 - DIFERENCIADA NO MODO 
COTA RESERVADA PARA ME E EPP - Processo: 178.732/2021 – Objeto: aquisição anual estimada de 
diversos materiais hospitalares e correlatos. – Proponentes num total de 44 empresas. CONTRATANTE: 
Município de Bauru – Prazo de Validade: 01 (um) ano – Assinatura em 02/03/2022 - Contratada:
CIRÚRGICA UNIÃO LTDA. - ATA N° 99/2022
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ATA N° 100/2022
FACILITI COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - ATA N° 101/2022
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES 
LTDA - ATA N° 102/2022
NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LTDA 
- ATA N° 103/2022
PLASTIC WAY PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA - ATA N° 104/2022
PONTUAL COMERCIAL EIRELI - ATA N° 105/2022
S.V. BRAGA IMPORADORA EIRELI - ATA N° 106/2022
Divisão de Compras e Licitações, 21/03/2022 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Fernando César Leandro – Diretor da Divisão de Compras e Licitações – S.M.S.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 20.713/2022– Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 78/2022 – AMPLA PARTICIPAÇÃO – 
por meio da INTERNET – Tipo Menor Preço por Lote – Objeto: contratação de seguro para 28 (vinte e oito) 
veículos da frota da Secretaria Municipal de Saúde, compreendendo casco pelo valor de mercado - 100% 
da Tabela FIPE, RCFV - danos materiais e RCFV - danos pessoais. A Data do Recebimento das Propostas 
será até dia 04/04/2022 às 09 h - A abertura da Sessão dar-se-á no dia 04/04/2022 às 09 h. – Pregoeiro: 
Victor Gustavo Boronelli Schiaveto. O Edital completo e informações poderão ser obtidos na Divisão de 
Compras e Licitações, Rua Gérson França, 7-49, 1º andar, CEP: 17015-200 – Bauru/SP, fone (14) 3104-
1463/1465, ou pelo site www.bauru.sp.gov.br ou www.bec.sp.gov.br, OC 820900801002022OC00120 
onde se realizará a sessão de pregão eletrônico, com os licitantes devidamente credenciados.
Bauru, 21/03/2022 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Fernando César Leandro – Diretor da Divisão de Compras e Licitações – S.M.S.

CARTA CONVITE Nº 088/2021 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
AUDITORIA PARA EMISSÃO DE PARECER CONCLUSIVO SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES 
FINANCEIRAS E CONTÁBEIS DA FUNDAÇÃO ESTATAL REGIONAL DE SAÚDE – REGIÃO 
DE BAURU REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. 
A diretora GERAL DA FERSB, Eliane Colette da Rocha, no uso de suas atribuições legais, 

RESOLVE:
Com fundamento no inciso VI, do art.43, da Lei nº 8.666-93 e posteriores alterações, e conforme o 
que consta no processo nº 088/2021, HOMOLOGAR o procedimento licitatório na modalidade Carta 
convite, tipo menor preço unitário, cujo o objeto é a contratação de pessoa jurídica para prestação de 
serviços de assessoria e consultoria contábil e fiscal, de acordo com especificações do memorial 088/2021, 
constante no presente processo conforme termo e ADJUDICAR o objeto licitado em favor da empresa 
PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI, pela proposta mais vantajosa para 
a Fundação Estatal Regional de Saúde – região de Bauru, no valor global de R$ 24.350,00 (vinte e quatro 
mil trezentos e cinquenta reais). 
Bauru, 02 de fevereiro de 2022 
Eliane Colette da Rocha

FUNDAÇÃO ESTATAL REGIONAL DE SAÚDE DA REGIÃO DE BAURU - FERSB 

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO - EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2022

A Fundação Estatal Regional de Saúde da Região de Bauru - FERSB, no uso de suas atribuições legais, 
torna público a CONVOCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DAS PROVAS OBJETIBVAS do Processo 
Seletivo Público, para atuação nas Unidades de Saúde do município de Pederneiras/SP ou Bauru/SP, 
Edital 001/2022, de acordo com as seguintes orientações e escalonamento:

DATA DA PROVA: 27 DE MARÇO DE 2022 (DOMINGO).
HORÁRIO: 09 HORAS

LOCAL: EE PROFA ESMERALDA LEONOR FURLANI CALAF
ENDEREÇO: AVENIDA JOÃO DELLA COLETA. L-2210 – NÚCLEO HABITACIONAL LEONOR 

MENDES DE BARROS – PEDERNEIRAS - SP

Nos termos do Edital N°. 001/2022:
1. Não será permitida a realização da prova fora do local a ser designado pelo Edital de Convocação 
para as provas.
1.1. É de inteira responsabilidade do candidato a obtenção das informações referentes à realização 
das provas, bem como a sua condição de saúde no dia da aplicação, não podendo alegar qualquer espécie 
de desconhecimento.
1.2. O local de realização da prova objetiva, não será alterado em hipótese alguma a pedido do 
candidato.
2. O candidato deverá comparecer com antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) minutos do 
horário fixado para o fechamento do portão de acesso ao local de realização da prova, munido de caneta 
esferográfica transparente de tinta azul ou preta, seu documento oficial de identificação com foto e cartão 
de identificação (comprovante de pagamento da inscrição).
2.1.  São considerados documentos de identidade as carteiras e/ou cédulas de identidade expedidas 
pelas Secretarias de Segurança, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar, pelo Ministério das Relações 
Exteriores, cédulas de identidade fornecidas por ordens e conselhos de classe, que, por lei federal, valem 
como documento de identidade, a Carteira de Trabalho e Previdência Social, bem como a Carteira Nacional 
de Habilitação com foto, nos termos da Lei nº 9.503, art. 159, de 23/9/97.
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2.2. No caso de perda ou roubo do documento de identificação, o candidato deverá apresentar 
certidão que ateste o registro da ocorrência em órgão policial expedida há, no máximo, 30 (trinta) dias da 
data da realização da prova objetiva e, ainda, ser submetido à identificação especial, consistindo na coleta 
de impressão digital.
2.3. Não serão aceitos como documentos de identidade protocolos de solicitação de documentos, 
certidões de nascimento e de casamento, títulos eleitorais, carteiras funcionais sem valor de identidade, 
Carteira de Habilitação sem foto, carteira de estudante, Carteiras de Agremiações Desportivas, fotocópias 
dos documentos de identidade, ainda que autenticadas, bem como documentos ilegíveis e/ou não 
identificáveis.
2.4. Será exigida a apresentação do documento original, devendo estar em perfeito estado de 
conservação de forma a permitir, com clareza, a identificação do candidato;
2.5. Não serão aceitos protocolos nem cópias dos documentos citados, ainda que autenticadas, ou 
quaisquer outros documentos diferentes dos anteriormente definidos, inclusive carteira funcional de ordem 
pública ou privada.
2.6. A identificação especial será exigida também, do candidato cujo documento de identificação 
gere dúvidas quanto à fisionomia, à assinatura ou à condição de conservação do documento.
3. Não haverá segunda chamada para a prova objetiva, ficando o candidato ausente, por qualquer 
motivo, eliminado do Processo Seletivo.
4. Após a abertura do pacote de provas, o candidato não poderá consultar ou manusear qualquer 
material de estudo ou leitura.
5. Os candidatos, ao entrarem na sala de prova, deverão desligar qualquer aparelho de comunicação, 
especialmente telefones celulares, e guardá-los nos sacos plásticos que serão oferecidos.
5.1. Caso o telefone celular toque e esteja dentro do saco plástico o fiscal da sala solicitará o seu 
desligamento, levando-o à sala da coordenação para que o candidato possa apanhá-lo ao sair.
5.2. Caso o telefone celular toque e seja atendido, ou esteja fora do saco plástico, o fiscal da sala 
comunicará à Coordenação e o candidato será excluído do Processo Seletivo, registrando-se em Termo de 
Ocorrência o evento, com assinatura de duas testemunhas.
5.3. A abertura do envelope plástico inviolável só será permitida fora do ambiente da prova.
5.4. Aconselha-se que os candidatos retirem as baterias dos celulares antes do acondicionamento no 
envelope, garantindo assim que nenhum som será emitido, inclusive do despertador, caso esteja ativado.
5.5. A GSA CONSULTORIA E PESQUISAS EM INSTITUIÇÕES PÚBLICAS – GSA CONCURSO 
não ficará responsável pela guarda de quaisquer objetos pertencentes aos candidatos, tampouco se 
responsabilizará por perdas ou extravios de objetos ou de equipamentos eletrônicos ocorridos durante a 
realização da prova, nem por danos neles causados.
6. Não será permitida entrada de candidatos no local de realização das provas portando armas. O 
candidato que estiver armado será encaminhado à Coordenação do Processo Seletivo, para desmuniciamento 
da arma, antes do início da realização da prova objetiva. A GSA CONSULTORIA E PESQUISAS EM 
INSTITUIÇÕES PÚBLICAS – GSA CONCURSO não efetuará a guarda de nenhum tipo de arma do 
candidato.
7. Não será permitido o ingresso ou a permanência de pessoa estranha ao certame, em qualquer 
local de prova, durante a realização da prova objetiva.
8. A GSA CONSULTORIA E PESQUISAS EM INSTITUIÇÕES PÚBLICAS – GSA CONCURSO 
poderá, a seu critério, coletar impressões digitais dos candidatos, bem como utilizar detectores de metais.
9. No dia da prova, após assinar a lista de presença, o candidato receberá do fiscal a folha de 
respostas definitiva da Prova Objetiva.
9.1. Caso o candidato identifique erros durante a conferência das informações contidas na folha de 
respostas definitiva, estes devem ser informados ao fiscal de sala.
9.2. Não haverá substituição das Folhas de Respostas Definitivas por erro do candidato.
9.3. Não poderá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às respostas ou à assinatura, pois 
estas poderão ser identificadas pelas leitoras óticas, prejudicando o desempenho do candidato.
9.4. O candidato deverá assinalar suas respostas, na Folha de Respostas Definitiva da prova objetiva, 
com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, assinando-a três vezes, no campo destinado para essa 
finalidade.
9.5. O candidato deverá transcrever as respostas da prova objetiva para a Folha de Respostas, 
que será o único documento válido para a correção. O preenchimento da Folha de Respostas é de inteira 
responsabilidade do candidato, que deverá proceder conforme as instruções contidas na mesma e na capa 
do caderno de questões.
9.6. O candidato não deverá amassar, molhar, dobrar, rasgar, manchar ou, de qualquer modo, 
danificar a sua Folha de Respostas, sob pena de arcar com os prejuízos advindos da impossibilidade de 
realização do processamento eletrônico desta.
10. Distribuídos os cadernos de questões aos candidatos, e na hipótese de verificarem-se falhas de 
impressão, o fiscal de sala, antes do início da prova, diligenciará no sentido de substituir os cadernos com 
defeito; em não havendo número suficiente para a devida substituição proceder à leitura dos itens onde 
ocorrerem falhas usando para tanto, um caderno de questões completo.
11. Ao terminar a prova objetiva, o candidato entregará, obrigatoriamente, ao fiscal de sala sua 
Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada.
12. O tempo máximo para a realização da PROVA OBJETIVA será de 3 horas e trinta minutos, nele 
incluído o tempo necessário para a transcrição das respostas da Folha de Resposta Intermediária para a 
Folha de Resposta Definitiva.
12.1. Os candidatos só poderão se ausentar do recinto de provas após 1 (uma) hora do início.
12.2. O candidato poderá portar o caderno de questões somente após decorridas 2 (duas) horas do 
início da prova.
13. Os três últimos candidatos só poderão deixar a sala após entregarem suas Folhas de Respostas e 
assinarem o termo de fechamento do envelope no qual serão acondicionadas as Folhas de Respostas da sala.
14. Os candidatos poderão ser submetidos ao sistema de detecção de metal no dia da realização das 
provas.
15. O candidato que se apresentar com sintomas da COVID-19 será impedido de entrar na 
sala de prova, sendo excluído do Processo Seletivo.
16. As salas e carteiras estão disponíveis para consulta na Internet, no site www.gsaconcursos.com.
br

Bauru/SP, 22 de março de 2022

Eliane Colette da Rocha
Diretora Geral

Ede Carlos Camargo
Diretor Administrativo Financeiro

FUNDAÇÃO ESTATAL REGIONAL DE SAÚDE DA REGIÃO DE BAURU – FERSB

Seção IV
Autarquias e Empresa

Pública
DAE

Departamento de Água e Esgoto
Antônio Marcos Saraiva

Presidente

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

Contrato de Uso do Sistema de Distribuição – CUSD n. º 165589/DPCP
Processo Administrativo nº 1917/2017-DAE
Dispensa de licitação – art. 26, Lei nº 8666/93.
Distribuidora: Companhia Paulista de Força e Luz.
Consumidor: Departamento de Água e Esgoto de Bauru.
Objeto: Contrato de Uso do sistema de Distribuição - CUSD, para uso exclusivo na Unidade Consumidora 
Instalação nº 0004542185, Cliente (PN) 60003816, localizada na Rua Consolação, nº 8-47 – Vila Quaggio 
– Bauru/SP.
Valor do Empenho: R$ 25.000.000,00 (Vinte e cinco milhões de reais).
Nota de Empenho Ordinário nº 008/2022, de 24 de janeiro de 2022.
Assinatura: 17/03/2022
Vigência do Contrato: 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57 da Lei Federal.

Contrato de Compra de Energia Regulada – CCER n. º 165590/DPCP
Processo Administrativo nº 1917/2017-DAE
Dispensa de licitação – art. 26, Lei nº 8666/93.
Distribuidora: Companhia Paulista de Força e Luz.
Consumidor: Departamento de Água e Esgoto de Bauru.
Objeto: Contrato de Compra de Energia Regulada – CCRE, para uso exclusivo na Unidade Consumidora 
Instalação nº 0004542185, cliente 60003816, localizada na Rua Consolação, nº 8-47 – Vila Quaggio – 
Bauru/SP.
Valor do Empenho: R$ 25.000.000,00 (Vinte e cinco milhões de reais).
Nota de Empenho Ordinário nº 008/2022, de 24 de janeiro de 2022.
Assinatura: 17/03/2022
Vigência do Contrato: 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57 da Lei Federal.

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 8667/2021 - DAE
Pregão Eletrônico nº 036/2022 - DAE
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de implantação, gerenciamento 
e controle de sistema eletrônico de margem consignável, em consonância com a Lei Municipal nº 6.343/13 
e suas alterações posteriores que regem as consignações em folha de pagamento, fornecendo solução e 
tecnologia informatizada para geração automática das reservas, averbações e manutenção de lançamentos 
para o sistema de folha de pagamento do DAE, incluindo implantação, migração de dados, treinamento, 
suporte e manutenção, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital.
Data de recebimento das propostas: até 04/04/2022, às 08:30 horas.
Abertura da Sessão: 04/04/2022, às 08:30 horas.
Início da Disputa de Preços: 04/04/2022, às 09:00 horas.
Pregoeiro Titular: Thais de Moraes Perseguim
Pregoeiro Substituto: Dhyego Palácios Bonifácio

Processo Administrativo nº 9709/2021- DAE
Pregão Presencial nº 037/2022 - DAE
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de guindaste 
hidráulico, rodoviário, com operador, para utilização em substituição de motobombas submersas em poços 
profundos no município de Bauru - SP e distrito de Tibiriçá - SP, conforme especificações contidas no 
Anexo I do Edital.
Data e Horário de Início da Sessão (Credenciamento e Entrega dos envelopes): 05/04/2022 às 09:00 
horas.
Pregoeiro Titular: Hilda Cardoso da Silva
Pregoeiro Substituto: Renan Sampaio Oliveira
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DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU/SP, COM O OBJETIVO EM 
CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 15 § 2º DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93, 

DISPONIBILIZAMOS ABAIXO:

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 092/2021

Processo Administrativo nº 5664/2021 - DAE
Pregão Eletrônico pelo Sistema de Registro de Preços nº 122/2021 - DAE
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de presunto e queijo, conforme especificações contidas 
no Anexo I do Edital.
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru
Compromissária: Belaris Alimentos Ltda – EPP
Lote nº 01 - Item nº 01:

Item Quant. 
Estim. Unid. Descrição

Valor 
Unitário 
em R$

01 336 Kg

PRESUNTO; MAGRO; COZIDO; EM PEÇA; SEM CAPA DE 
GORDURA; OBTIDO DE PERNIL SUÍNO, ÁGUA E SAL, 

PROTEÍNA DE SOJA E DEMAIS INGREDIENTES, DESDE QUE 
APROVADOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE; COM PESO 

DE 3,5KG A 4,0KG; COM ASPECTO, CHEIRO, COR E SABOR 
PRÓPRIOS; ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS; 
ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, 

SELADO A VACUO; VALIDADE MÍNIMA DE 50 DIAS A 
CONTAR DA ENTREGA; TRANSPORTADO E CONSERVADO 

EM TEMPERATURA ENTRE 04º E 10ºC OU CONFORME 
RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE; E SUAS CONDIÇÕES 

DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-8 (DECRETO 
12.486 DE 20/10/78), INSTRUÇÃO NOMATIVA N° 20 DE 31 DE 

JULHO DE 2000 E SUAS ALTERAÇÕES; PRODUTO SUJEITO À 
VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA.

Procedência/Marca: Suinco – Cooperativa de Suinocultores Ltda/
Suinco – SIF. 4242

31,00

Lote nº 02 - Item nº 01:

Item Quant. 
Estim. Unid. Descrição

Valor 
Unitário 
em R$

01 336 Kg

QUEIJO; TIPO MUÇARELA; PEÇA DE 3,5 A 4 KG; 
EMBALADO EM PLÁSTICO INVIOLÁVEL, SELADO A 

VÁCUO, COM VALIDADE MÍNIMA DE 2 MESES A CONTAR 
DA DATA DE ENTREGA; TRANSPORTADO E CONSERVADO 

EM TEMPERATURA ENTRE 04º E 10ºC OU CONFORME 
RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE;  E SUAS CONDIÇÕES 

DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA 364/97 E NTA-
11 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78), RDC 259/02 E ALTERAÇÕES 

POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA 
ENTREGA.

Procedência/Marca: Laticínio Daniel Colle Ltda/Alto Alegre – SIF. 830

33,60

Vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses
Assinatura: 10/12/2021

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 096/2021

Processo Administrativo nº 2449/2021 - DAE
Pregão Eletrônico pelo Sistema de Registro de Preços nº 096/2021 - DAE
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de gêneros alimentícios, conforme especificações 
contidas no Anexo I do Edital.
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru
Compromissária: Nori Distribuidora de Produtos Alimentícios Eireli - EPP
COTA PRINCIPAL:
Lote nº 01 – Itens nº 01 ao 04:

Item Quant. 
Estim. Unid. Descrição

Valor 
Unitário 
em R$

01 378 Kg

Farinha de mandioca; torrada; tipo único, da mandioca torrada; na 
cor característica; isenta de sujidades, parasitas e larvas; acondicionada 

em saco plástico transparente, atóxico; e suas condições deverão 
estar de acordo com a portaria RDC 263 de 22 de setembro de 2005; 
produto sujeito à verificação no ato da entrega. Embalagens de 500 g 

a 5,0 kg.
Marca: GABI

6,50

02 45 Kg

Farinha de rosca; seca, fina, ligeiramente torrada; de cor amarelada; 
isenta de sujidades, parasitas e larvas; acondicionada em saco plástico 
transparente, atóxico; e suas condições deverão estar de acordo com 

a portaria RDC 263 de 22 de setembro de 2005; produto sujeito à 
verificação no ato da entrega. Embalagens de 500 g a 5,0 kg.

Marca: TCHETO

8,20

03 45 Kg

Trigo; para quibe, integral, quebrado e torrado; isento de sujidades, 
parasitas e larvas; livre de mofo e materiais terrosos; acondicionado 

em saco plástico transparente, atóxico; e suas condições deverão estar 
de acordo com a legislação atual vigente; produto sujeito à verificação 

no ato da entrega.  Embalagens de 500 g a 5,0 kg.
Marca: OFÉLIA

6,80

04 4,5 Kg

Fermento químico em pó: o produto deverá estar de acordo com a 
NTA 02 e 80 (Decreto 12.486 de 20/10/78).  Formado de substâncias 

químicas que, pela influência do calor e/ou da umidade, produz 
desprendimento gasoso capaz de expandir massas elaboradas com 

farinhas, amido ou féculas, aumentando-lhes o volume e porosidade. 
Não deverá apresentar sujidades, materiais terrosos, parasitas, larvas 
e matérias estranhas. Deverá se apresentar com aspecto, cor, odor e 
sabor próprios. Embalagem primária: pote plástico com tampa rosca 
lacre ou lacre interno pós tampa, pesando entre 200 g e 250 g, com 

informações nutricionais, ingredientes, data de fabricação, número do 
lote e condições de armazenagem.

Marca: ROYAL

30,50

Lote nº 02 – Item nº 01:

Item Quant. 
Estim. Unid. Descrição

Valor 
Unitário 
em R$

01 3.495 Kg

Açúcar; refinado; obtido a partir do caldo da cana de açúcar; 
com aspecto, cor e odor característicos e sabor doce; não podendo 

apresentar sujidades, parasitas e larvas; embalagem primária plástica 
atóxica devidamente lacrada; e suas condições deverão estar de acordo 
com a resolução RDC 271/05, RDC 12/01, RDC 259/02, RDC 360/03 
e alterações posteriores; produto sujeito à verificação no ato da entrega 

aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA; 
embalagem de 01 kg.

Marca: SANTA ISABEL

3,80

Lote nº 03 – Item nº 01:

Item Quant. 
Estim. Unid. Descrição

Valor 
Unitário 
em R$

01 30 Kg

Feijão; branco; grupo 1 (comum), classe branco, tipo 1; constituído 
de grãos inteiros e sãos; com teor de umidade recomendada de até 

14%; isento de matérias estranhas, impurezas, grãos mofados, ardidos, 
germinados e carunchados; embalagem primária saco plástico atóxico, 

hermeticamente fechado; e suas condições deverão estar de acordo 
com o Decreto 6268/07, instrução normativa 12/08, RDC 259/02, 

RDC 360/03; RDC 07/11 e alterações posteriores; produto sujeito à 
verificação no ato da entrega e aos procedimentos administrativos 

determinados pelo MAPA e ANVISA; embalagem de 01 kg a 02 kg.
Marca: NORI

13,85

Lote nº 04 – Itens nº 01 e 02:

Item Quant. 
Estim. Unid. Descrição

Valor 
Unitário 
em R$

01 120 Kg

Azeitona em conserva; fatiada; verde; imersa em líquido; tamanho 
e coloração uniformes; em balde plástico, vedado; devendo ser 

considerado como peso líquido o produto drenado; e suas condições 
deverão estar de acordo com a RDC 272 de 22 de setembro de 2005; 

baldes de 2,0 kg a 3,0 kg.
Marca: COLOSSO

23,20

02 90 Kg

Azeitona em conserva; fatiada; preta; imersa em líquido; tamanho 
e coloração uniformes; em balde plástico, vedado; devendo ser 

considerado como peso líquido o produto drenado; e suas condições 
deverão estar de acordo com a RDC 272 de 22 de setembro de 2005; 

baldes de 2,0 kg a 3,0 kg.
Marca: COLOSSO

23,00

Lote nº 05 – Itens nº 01 ao 05:

Item Quant. 
Estim. Unid. Descrição

Valor 
Unitário 
em R$

01 54 Kg

Creme de leite; apresentando teor de matéria gorda mínima de 
17%, embalado em caixa cartonada; e suas condições deverão estar 

de acordo com a Portaria MA-146, de 07/03/96 e sua posteriores 
alterações; produto sujeito à verificação no ato da entrega. Embalagem 

Tetra Pak de 200 g a 1,0 kg.
Marca: PIRACANJUBA

15,45

02 56,88 Kg

Leite condensado; composto de leite integral, açúcar e lactose 
(tradicional); de consistência cremosa e textura homogênea; 

acondicionado em caixa cartonada; resolução RDC 259 de 20 de 
setembro de 2002 e suas posteriores alterações; produto sujeito à 

verificação no ato da entrega. Embalagem Tetra Pak ou Bag de 395 g 
a 5,0 kg.

Marca: PIRACANJUBA

20,00

03 30 Litro

Leite de coco; natural, concentrado, açucarado; obtido do endosperma 
de coco; procedente de frutos sãos e maduros; isento de sujidades, 

parasitas, larvas; com aspecto cor, cheiro e sabor próprio; suas 
condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22 de 

setembro de 2005 e suas alterações posteriores; em frascos de vidro 
ou plástico; embalagem de 200 ml a 1 l.

Marca: MENINA

15,10

04 36 Kg

Goiabada em barra, tradicional, em embalagem Tetra Pak; integra 
sem marcas de umidade e bolor, ou lata íntegra, sem amassado, 

estufado e ferrugem ou plástico não atóxico, e suas condições deverão 
estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005 
e suas alterações posteriores; produto sujeito à verificação no ato da 

entrega. Embalagem de 500 g a 1 kg.
Marca: XAVANTE

8,45
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05 15 Kg

Coco branco; ralado fino, desidratado, sem açúcar; amêndoas de 
coco puro; obtido por processo tecnológico adequado; isento de 

impurezas, sujidades e ranço; em embalagem plástica apropriada; suas 
condições deverão estar de acordo com resolução RDC 272 de 22 

de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito à 
verificação no ato da entrega. Embalagem de 500 g a 1 kg.

Marca: NORI

38,00

Lote nº 06 – Itens nº 01 ao 03:

Item Quant. 
Estim. Unid. Descrição

Valor 
Unitário 
em R$

01 390 Kg

Massa alimentícia; seca para macarronada; formato espaguete; 
cor amarela; obtida pelo amassamento da farinha de trigo especial; 

ovos e demais substâncias permitidas; nº 8; isenta de corantes 
artificiais, sujidades, parasitas, admitindo umidade máxima 13%; 
acondicionada em saco de plástico transparente, atóxico, e suas 

condições deverão estar de acordo com o (res. RDC 12/01 ANVISA/
MS), (res.363/05 ANVISA); produto sujeito à verificação no ato da 

entrega. Embalagem de 500 g a 1 kg.
Marca: PAULISTA

6,10

02 225 Kg

Massa alimentícia; seca para macarronada; formato tortilhone; 
cor amarela; obtida pelo amassamento da farinha de trigo especial; 
ovos e demais substâncias permitidas; isenta de corantes artificiais, 

sujidades, parasitas, admitindo umidade máxima 13%; acondicionada 
em saco de plástico transparente, atóxico, e suas condições deverão 
estar de acordo com o (res. RDC 12/01 ANVISA/MS), (res.363/05 

ANVISA); produto sujeito à verificação no ato da entrega. Embalagens 
de 500 g a 1 kg.

Marca: PAULISTA

6,50

03 135 Kg

Massa alimentícia; seca pré-cozida; formato lasanha; cor amarela; 
obtida pelo amassamento da farinha de trigo especial; e demais 
substâncias permitidas; isenta de corantes artificiais, sujidades, 
parasitas, admitindo umidade máxima 13%; acondicionada em 

saco plástico transparente, atóxico, e suas condições deverão estar 
de acordo com o (Dec. 3.029, 16/04/99) e (Port. 593, 25/08/00), 

ANVISA; produto sujeito à verificação no ato da entrega. Embalagens 
de 500 g a 1 kg.

Marca: PAULISTA

13,89

Lote nº 07 – Itens nº 01 ao 04:

Item Quant. 
Estim. Unid. Descrição

Valor 
Unitário 
em R$

01 442,8 Kg

Extrato de tomate; simples, concentrado; produto resultante da 
concentração da polpa de tomate por processo tecnológico; preparado 
com frutos maduros selecionados sem pele, sem sementes e corantes 

artificiais; isento de sujidades e fermentação; acondicionado em 
lata com envasamento a vácuo pesando entre 4 kg a 4,1 kg; suas 

condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 276/05 e suas 
posteriores alterações; produto sujeito à verificação no ato da entrega.  

Lata, pesando 4 kg a 4,1 kg.
Marca: XAVANTE

6,25

02 172,8 Kg

Molho a base de Catchup. Composto a base de polpa e suco de 
tomate, sal, açúcar e outras substâncias permitidas, admitindo no 

máximo 35% de resíduos secos, de consistência cremosa, cor, cheiro 
e sabor próprio, isento de sujidades e seus ingredientes de preparo em 

perfeito estado de conservação, acondicionado em galão plástico; e 
suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 276/05 
e suas alterações posteriores; produto sujeito à verificação no ato da 

entrega. Galão de 2 kg a 4 kg.
Marca: LANCHERO

6,95

03 201,6 Kg

Mostarda; composto de vinagre, óleo, açúcar, sal e outras substâncias 
permitidas; de consistência cremosa, cor amarela, cheiro e sabor 

próprio; isento de sujidades e seus ingredientes de preparo em perfeito 
estado de conservação; acondicionado em galão plástico; e suas 

condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 276/05 e suas 
alterações posteriores; produto sujeito à verificação no ato da entrega. 

Galão de 2 kg a 4 kg.
Marca: LANCHERO

7,15

04 54 Kg

Maionese; emulsão cremosa obtida com ovos e óleos vegetais; com 
adição de condimentos; substâncias comestíveis e sem corantes; 

de consistência cremosa; na cor amarelo claro; com cheiro e sabor 
próprios; isento de sujidades e seus ingredientes de preparo em 

perfeito estado de conservação; acondicionada em balde plástico 
ou bag; hermeticamente fechado; e suas condições deverão estar de 
acordo com a resolução RDC 276/05 e suas alterações posteriores; 

produto sujeito à verificação no ato da entrega. Balde ou Bag de 2 kg 
a 4 kg.

Marca: QUERO

12,00

Lote nº 08 – Itens nº 01 ao 03:

Item Quant. 
Estim. Unid. Descrição

Valor 
Unitário 
em R$

01 90 Litro

Molho inglês; produto preparado à base de extrato de carne; acrescido 
de vinagre, água, açúcar, caramelo, sal, cravo, canela e ingredientes 

permitidos; com aspecto cor, cheiro e sabor próprio; isento de 
sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em frasco plástico; e suas 

condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 276/05 e suas 
alterações posteriores; produto sujeito à verificação no ato da entrega. 

Embalagem 900 ml a 5 l. 
Marca: LANCHERO

10,00

02 90 Litro

Molho de Shoyu; obtido pela fermentação da soja cozida; admitindo 
condimentos e cereais permitidos; adição de outras substâncias 
alimentícias; na forma líquida de cor marrom escuro; isento de 
sujidades e seus ingredientes de preparo em perfeito estado de 

conservação; acondicionado em frasco plástico transparente, atóxico, 
com tampa inviolável e fechada; e suas condições deverão estar de 
acordo com a resolução RDC 276/05 e suas alterações posteriores; 

produto sujeito à verificação no ato da entrega. Embalagens de 900 ml 
a 5 l.

Marca: LANCHERO

9,90

03 30 Litro

Molho de pimenta; composto de água, polpa de pimenta vermelha, 
vinagre, sal, especiarias genuínas e puras; de consistência líquida; 
ausência de coliformes fecais, salmonelas e seus ingredientes de 

primeira qualidade; frasco de plástico; estar de acordo com a NTA 
resolução RDC 276 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações 

vigentes; produto sujeito à verificação no ato da entrega. Embalagem 
de 900 ml a 5 l.

Marca: LANCHERO

11,00

Lote nº 09 – Itens nº 01 e 02:

Item Quant. 
Estim. Unid. Descrição

Valor 
Unitário 
em R$

01 54 Kg
Sagu; grupo tapioca; classe pérola, tipo 1, embalagem plástica com 

peso líquido de 500 g a 1 kg.
Marca: NORI

9,00

02 15 Kg

Canjica de milho; grupo misturada, subgrupo despeliculado, 
classe branca, tipo 1; isento de insetos, impurezas, matérias e 

odores estranhos; admitindo umidade máxima de 13% por peso; 
acondicionada em saco plástico transparente, atóxico; e suas 

condições deverão estar de acordo com a portaria 109/89, RDC 
259/02,  RDC 360/03 e suas alterações posteriores; produto sujeito à 

verificação no ato da entrega; embalagem de 500 g a 5 kg.
Marca: NORI

7,25

Lote nº 11 – Item nº 01:

Item Quant. 
Estim. Unid. Descrição

Valor 
Unitário 
em R$

01 15 Kg

Uva passa preta, sem sementes: isenta de fermentações e manchas; 
apresentando umidade máxima de 25%; embalagem primária saco 

plástico atóxico e hermeticamente fechado; e suas condições deverão 
estar de acordo com a RDC 272/05, RDC 12/01, RDC 259/02, RDC 
360/03, RDC 14/14 e alterações posteriores; embalagem de 200 g a 

01 kg.
Marca: NORI

32,25

Lote nº 13 – Item nº 01:

Item Quant. 
Estim. Unid. Descrição

Valor 
Unitário 
em R$

01 594 Unid.

Vinagre de álcool colorido, acidez volátil em ácido acético (g/100 
ml) no mínimo 4,0, odor acético, característico de vinagre, aspecto 
líquido, límpido, cor castanho claro, isento de partículas estranhas a 
sua natureza, composição fermentada acético de álcool, conservante, 

corante caramelo e água potável, e suas condições deverão estar 
de acordo com a instrução normativa nº 36 de 14/10/1999, MAPA, 

resolução RDC nº 276/05, da ANVISA, e suas posteriores alterações; 
produto sujeito à verificação no ato da entrega. Embalagem de 750 ml.

Marca: PALHINHA

3,50

Lote nº 14 – Item nº 01:

Item Quant. 
Estim. Unid. Descrição

Valor 
Unitário 
em R$

01 495 Litro

Óleo comestível; azeite de oliva; extra virgem, acidez máxima 
0,5%, puro; isento de ranço e substâncias estranhas; em lata ou vidro; 
embalado em caixa de papelão reforçado; e suas condições deverão 

estar de acordo com a resolução RDC 270 de 22/09/2005 e suas 
alterações posteriores; produto sujeito à verificação no ato da entrega. 

Latas ou vidro de 500 ml a 1.000 ml.
Marca: SEVILHA

30,00

COTA RESERVADA:
(Microempresa (ME) e Empresa de Pequeno Porte (EPP) qualificadas como tais, nos termos do art. 
3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.)
Lote nº 15 – Itens nº 01 ao 04:
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Item Quant. 
Estim. Unid. Descrição

Valor 
Unitário 
em R$

01 126 Kg

Farinha de mandioca; torrada; tipo único, da mandioca torrada; na 
cor característica; isenta de sujidades, parasitas e larvas; acondicionada 

em saco plástico transparente, atóxico; e suas condições deverão 
estar de acordo com a portaria RDC 263 de 22 de setembro de 2005; 
produto sujeito à verificação no ato da entrega. Embalagens de 500 g 

a 5,0 kg.
Marca: GABI

6,50

02 15 Kg

Farinha de rosca; seca, fina, ligeiramente torrada; de cor amarelada; 
isenta de sujidades, parasitas e larvas; acondicionada em saco plástico 
transparente, atóxico; e suas condições deverão estar de acordo com 

a portaria RDC 263 de 22 de setembro de 2005; produto sujeito à 
verificação no ato da entrega. Embalagens de 500 g a 5,0 kg.

Marca: TCHETO

8,20

03 15 Kg

Trigo; para quibe, integral, quebrado e torrado; isento de sujidades, 
parasitas e larvas; livre de mofo e materiais terrosos; acondicionado 

em saco plástico transparente, atóxico; e suas condições deverão estar 
de acordo com a legislação atual vigente; produto sujeito à verificação 

no ato da entrega.  Embalagens de 500 g a 5,0 kg.
Marca: OFÉLIA

6,80

04 1,5 Kg

Fermento químico em pó: o produto deverá estar de acordo com a 
NTA 02 e 80 (Decreto 12.486 de 20/10/78).  Formado de substâncias 

químicas que, pela influência do calor e/ou da umidade, produz 
desprendimento gasoso capaz de expandir massas elaboradas com 

farinhas, amido ou féculas, aumentando-lhes o volume e porosidade. 
Não deverá apresentar sujidades, materiais terrosos, parasitas, larvas 
e matérias estranhas. Deverá se apresentar com aspecto, cor, odor e 
sabor próprios. Embalagem primária: pote plástico com tampa rosca 
lacre ou lacre interno pós tampa, pesando entre 200 g e 250 g, com 

informações nutricionais, ingredientes, data de fabricação, número do 
lote e condições de armazenagem.

Marca: ROYAL

30,50

Lote nº 16 – Item nº 01:

Item Quant. 
Estim. Unid. Descrição

Valor 
Unitário 
em R$

01 1.165 Kg

Açúcar; refinado; obtido a partir do caldo da cana de açúcar; 
com aspecto, cor e odor característicos e sabor doce; não podendo 

apresentar sujidades, parasitas e larvas; embalagem primária plástica 
atóxica devidamente lacrada; e suas condições deverão estar de acordo 
com a resolução RDC 271/05, RDC 12/01, RDC 259/02, RDC 360/03 
e alterações posteriores; produto sujeito à verificação no ato da entrega 

aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA; 
embalagem de 01 kg.

Marca: SANTA ISABEL

3,80

Lote nº 17 – Item nº 01:

Item Quant. 
Estim. Unid. Descrição

Valor 
Unitário 
em R$

01 10 Kg

Feijão; branco; grupo 1 (comum), classe branco, tipo 1; constituído 
de grãos inteiros e sãos; com teor de umidade recomendada de até 

14%; isento de matérias estranhas, impurezas, grãos mofados, ardidos, 
germinados e carunchados; embalagem primária saco plástico atóxico, 

hermeticamente fechado; e suas condições deverão estar de acordo 
com o Decreto 6268/07, instrução normativa 12/08, RDC 259/02, 

RDC 360/03; RDC 07/11 e alterações posteriores; produto sujeito à 
verificação no ato da entrega e aos procedimentos administrativos 

determinados pelo MAPA e ANVISA; embalagem de 01 kg a 02 kg.
Marca: NORI

13,85

Lote nº 18 – Itens nº 01 e 02:

Item Quant. 
Estim. Unid. Descrição

Valor 
Unitário 
em R$

01 40 Kg

Azeitona em conserva; fatiada; verde; imersa em líquido; tamanho 
e coloração uniformes; em balde plástico, vedado; devendo ser 

considerado como peso líquido o produto drenado; e suas condições 
deverão estar de acordo com a RDC 272 de 22 de setembro de 2005; 

baldes de 2,0 kg a 3,0 kg.
Marca: COLOSSO

23,20

02 30 Kg

Azeitona em conserva; fatiada; preta; imersa em líquido; tamanho 
e coloração uniformes; em balde plástico, vedado; devendo ser 

considerado como peso líquido o produto drenado; e suas condições 
deverão estar de acordo com a RDC 272 de 22 de setembro de 2005; 

baldes de 2,0 kg a 3,0 kg.
Marca: COLOSSO

23,00

Lote nº 19 – Itens nº 01 ao 05:

Item Quant. 
Estim. Unid. Descrição

Valor 
Unitário 
em R$

01 18 Kg

Creme de leite; apresentando teor de matéria gorda mínima de 
17%, embalado em caixa cartonada; e suas condições deverão estar 
de acordo com a Portaria MA-146, de 07/03/96 e suas posteriores 

alterações; produto sujeito à verificação no ato da entrega. Embalagem 
Tetra Pak de 200 g a 1,0 kg.
Marca: PIRACANJUBA

15,45

02 18,96 Kg

Leite condensado; composto de leite integral, açúcar e lactose 
(tradicional); de consistência cremosa e textura homogênea; 

acondicionado em caixa cartonada; resolução RDC 259 de 20 de 
setembro de 2002 e suas posteriores alterações; produto sujeito à 

verificação no ato da entrega. Embalagem Tetra Pak ou Bag de 395 g 
a 5,0 kg.

Marca: PIRACANJUBA

20,00

03 10 Litro

Leite de coco; natural, concentrado, açucarado; obtido do endosperma 
de coco; procedente de frutos sãos e maduros; isento de sujidades, 

parasitas, larvas; com aspecto cor, cheiro e sabor próprio; suas 
condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22 de 

setembro de 2005 e suas alterações posteriores; em frascos de vidro 
ou plástico; embalagem de 200 ml a 1 l.

Marca: MENINA

15,10

04 12 Kg

Goiabada em barra, tradicional, em embalagem Tetra Pak; integra 
sem marcas de umidade e bolor, ou lata íntegra, sem amassado, 

estufado e ferrugem ou plástico não atóxico, e suas condições deverão 
estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005 
e suas alterações posteriores; produto sujeito à verificação no ato da 

entrega. Embalagem de 500 g a 1 kg.
Marca: XAVANTE

8,45

05 05 Kg

Coco branco; ralado fino, desidratado, sem açúcar; amêndoas de 
coco puro; obtido por processo tecnológico adequado; isento de 

impurezas, sujidades e ranço; em embalagem plástica apropriada; suas 
condições deverão estar de acordo com resolução RDC 272 de 22 

de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito à 
verificação no ato da entrega. Embalagem de 500 g a 1 kg.

Marca: NORI

38,00

Lote nº 20 – Itens nº 01 ao 03:

Item Quant. 
Estim. Unid. Descrição

Valor 
Unitário 
em R$

01 130 Kg

Massa alimentícia; seca para macarronada; formato espaguete; 
cor amarela; obtida pelo amassamento da farinha de trigo especial; 

ovos e demais substâncias permitidas; nº 8; isenta de corantes 
artificiais, sujidades, parasitas, admitindo umidade máxima 13%; 
acondicionada em saco de plástico transparente, atóxico, e suas 

condições deverão estar de acordo com o (res. RDC 12/01 ANVISA/
MS), (res.363/05 ANVISA); produto sujeito à verificação no ato da 

entrega. Embalagem de 500 g a 1 kg.
Marca: PAULISTA

6,10

02 75 Kg

Massa alimentícia; seca para macarronada; formato tortilhone; 
cor amarela; obtida pelo amassamento da farinha de trigo especial; 
ovos e demais substâncias permitidas; isenta de corantes artificiais, 

sujidades, parasitas, admitindo umidade máxima 13%; acondicionada 
em saco de plástico transparente, atóxico, e suas condições deverão 
estar de acordo com o (res. RDC 12/01 ANVISA/MS), (res.363/05 

ANVISA); produto sujeito à verificação no ato da entrega. Embalagens 
de 500 g a 1 kg.

Marca: PAULISTA

6,50

03 45 Kg

Massa alimentícia; seca pré-cozida; formato lasanha; cor amarela; 
obtida pelo amassamento da farinha de trigo especial; e demais 
substâncias permitidas; isenta de corantes artificiais, sujidades, 
parasitas, admitindo umidade máxima 13%; acondicionada em 

saco plástico transparente, atóxico, e suas condições deverão estar 
de acordo com o (Dec. 3.029, 16/04/99) e (Port. 593, 25/08/00), 

ANVISA; produto sujeito à verificação no ato da entrega. Embalagens 
de 500 g a 1 kg.

Marca: PAULISTA

13,89

Lote nº 21 – Itens nº 01 ao 04:

Item Quant. 
Estim. Unid. Descrição

Valor 
Unitário 
em R$

01 147,6 Kg

Extrato de tomate; simples, concentrado; produto resultante da 
concentração da polpa de tomate por processo tecnológico; preparado 
com frutos maduros selecionados sem pele, sem sementes e corantes 

artificiais; isento de sujidades e fermentação; acondicionado em 
lata com envasamento a vácuo pesando entre 4 kg a 4,1 kg; suas 

condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 276/05 e suas 
posteriores alterações; produto sujeito à verificação no ato da entrega.  

Lata, pesando 4 kg a 4,1 kg.
Marca: XAVANTE

6,25

02 57,6 Kg

Molho a base de Catchup. Composto a base de polpa e suco de 
tomate, sal, açúcar e outras substâncias permitidas, admitindo no 

máximo 35% de resíduos secos, de consistência cremosa, cor, cheiro 
e sabor próprio, isento de sujidades e seus ingredientes de preparo em 

perfeito estado de conservação, acondicionado em galão plástico; e 
suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 276/05 
e suas alterações posteriores; produto sujeito à verificação no ato da 

entrega. Galão de 2 kg a 4 kg.
Marca: LANCHERO

6,95

03 67,2 Kg

Mostarda; composto de vinagre, óleo, açúcar, sal e outras substâncias 
permitidas; de consistência cremosa, cor amarela, cheiro e sabor 

próprio; isento de sujidades e seus ingredientes de preparo em perfeito 
estado de conservação; acondicionado em galão plástico; e suas 

condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 276/05 e suas 
alterações posteriores; produto sujeito à verificação no ato da entrega. 

Galão de 2 kg a 4 kg.
Marca: LANCHERO

7,15
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04 18 Kg

Maionese; emulsão cremosa obtida com ovos e óleos vegetais; com 
adição de condimentos; substâncias comestíveis e sem corantes; 

de consistência cremosa; na cor amarelo claro; com cheiro e sabor 
próprios; isento de sujidades e seus ingredientes de preparo em 

perfeito estado de conservação; acondicionada em balde plástico 
ou bag; hermeticamente fechado; e suas condições deverão estar de 
acordo com a resolução RDC 276/05 e suas alterações posteriores; 

produto sujeito à verificação no ato da entrega. Balde ou Bag de 2 kg 
a 4 kg.

Marca: QUERO

12,00

Lote nº 22 – Itens nº 01 ao 03:

Item Quant. 
Estim. Unid. Descrição

Valor 
Unitário 
em R$

01 30 Litro

Molho inglês; produto preparado à base de extrato de carne; acrescido 
de vinagre, água, açúcar, caramelo, sal, cravo, canela e ingredientes 

permitidos; com aspecto cor, cheiro e sabor próprio; isento de 
sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em frasco plástico; e suas 

condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 276/05 e suas 
alterações posteriores; produto sujeito à verificação no ato da entrega. 

Embalagem 900 ml a 5 l. 
Marca: LANCHERO

10,00

02 30 Litro

Molho de Shoyu; obtido pela fermentação da soja cozida; admitindo 
condimentos e cereais permitidos; adição de outras substâncias 
alimentícias; na forma líquida de cor marrom escuro; isento de 
sujidades e seus ingredientes de preparo em perfeito estado de 

conservação; acondicionado em frasco plástico transparente, atóxico; 
e com tampa inviolável e fechada; e suas condições deverão estar de 
acordo com a resolução RDC 276/05 e suas alterações posteriores; 

produto sujeito à verificação no ato da entrega. Embalagens de 900 ml 
a 5 l.

Marca: LANCHERO

9,90

03 10 Litro

Molho de pimenta; composto de água, polpa de pimenta vermelha, 
vinagre, sal e especiarias genuínas e puras; de consistência líquida; 

ausência de coliformes fecais, salmonelas e seus ingredientes de 
primeira qualidade; frasco de plástico; estar de acordo com a NTA 
resolução RDC 276 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações 

vigentes; produto sujeito à verificação no ato da entrega. Embalagem 
de 900 ml a 5 l.

Marca: LANCHERO

11,00

Lote nº 23 – Itens nº 01 e 02 – Deserto – Em consonância com o subitem 6.9.3 do Edital, o Lote 23 – Cota 
Reservada foi adjudicado ao vencedor da Cota Principal.

Item Quant. 
Estim. Unid. Descrição Valor Unitário 

em R$

01 18 Kg
Sagu; grupo tapioca; classe pérola, tipo 1, embalagem plástica 

com peso líquido de 500 g a 1 kg.
Marca: NORI

9,00

02 05 Kg

Canjica de milho; grupo misturada, subgrupo despeliculado, 
classe branca, tipo 1; isento de insetos, impurezas, matérias 
e odores estranhos; admitindo umidade máxima de 13% por 

peso; acondicionada em saco plástico transparente, atóxico; e 
suas condições deverão estar de acordo com a portaria 109/89, 

RDC 259/02,  RDC 360/03 e suas alterações posteriores; 
produto sujeito à verificação no ato da entrega; embalagem de 

500 g a 5 kg.
Marca: NORI

7,25

Lote nº 25 – Item nº 01:

Item Quant. 
Estim. Unid. Descrição

Valor 
Unitário 
em R$

01 05 Kg

Uva passa preta, sem sementes: isenta de fermentações e manchas; 
apresentando umidade máxima de 25%; embalagem primária saco 

plástico atóxico e hermeticamente fechado; e suas condições deverão 
estar de acordo com a RDC 272/05, RDC 12/01, RDC 259/02, RDC 
360/03, RDC 14/14 e alterações posteriores; embalagem de 200 g a 

01 kg.
Marca: NORI

32,25

Lote nº 27 – Item nº 01:

Item Quant. 
Estim. Unid. Descrição

Valor 
Unitário 
em R$

01 198 Unid.

Vinagre de álcool colorido, acidez volátil em ácido acético (g/100 
ml) no mínimo 4,0, odor acético, característico de vinagre, aspecto 
líquido, límpido, cor castanho claro, isento de partículas estranhas a 
sua natureza, composição fermentada acético de álcool, conservante, 

corante caramelo e água potável; e suas condições deverão estar 
de acordo com a instrução normativa nº 36 de 14/10/1999, MAPA, 

resolução RDC nº 276/05, da ANVISA, e suas posteriores alterações; 
produto sujeito à verificação no ato da entrega. Embalagem de 750 ml.

Marca: PALHINHA

3,50

Lote nº 28 – Item nº 01:

Item Quant. 
Estim. Unid. Descrição

Valor 
Unitário 
em R$

01 165 Litro

Óleo comestível; azeite de oliva; extra virgem, acidez máxima 0,5%, 
puro; isento de ranço e substâncias estranhas; em lata ou vidro; embalado 
em caixa de papelão reforçado; e suas condições deverão estar de acordo 
com a resolução RDC 270 de 22/09/2005 e suas alterações posteriores; 

produto sujeito à verificação no ato da entrega. Latas ou vidro de 500 ml 
a 1.000 ml.

Marca: SEVILHA

30,00

Vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses
Assinatura: 15/12/2021

SERVIÇO DE RECEITA

DEFERIDOS:
Processo Interessado(s) Assunto

7051/2020 Maximiliano Biem Cunha Carvalho Análise de Vazamento/Crédito

PARCIALMENTE DEFERIDOS:
Processo Interessado(s) Assunto

6643/2017 Valentim Borges dos Santos Análise de Vazamento – Recurso
2177/2021 Eliezer Jacinto Marinho Análise de Conta

NOTIFICAÇÃO DE DEBITOS
Em atendimento à Resolução DAE nº 21/2009 – artigo 3º, NOTIFICAMOS os responsáveis pelos 
imóveis correspondentes ao Processos Administrativos e Códigos abaixo relacionados, DA EXISTÊNCIA 
DE DÉBITO, a fim de promoverem a regularização de DÉBITO no prazo de 30 (trinta) dias, a partir 
da publicação desta. A não regularização implicará na Inscrição do Débito em Divida Ativa e Execução 
Fiscal. Tal regularização deverá ser feita 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/).

Inscrição Processo Ano
4.440.307-20 760 2022
3.873.119-18 954 2022

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

4147/2020 Francisca 
Alves Zanella

I - Declaração do consumidor da ocorrência do vazamento não aparente, cuja 
confirmação somente pode ser feita no momento do conserto, bem como das 

providências adotadas para o reparo;

6557/2020
Maria Cicera 
Quirino da 

Silva

I - Declaração descrevendo a ocorrência do vazamento interno não aparente, 
bem como as providências adotadas para a correção do problema; II – Nota 

fiscal do serviço realizado, ou recibo com identificação do prestador do 
serviço (RG e CPF), devendo ser apresentado relatório descrevendo o serviço 
executado, com a indicação dos materiais utilizados; III – Laudo Fotográfico 

que demonstre o reparo do vazamento. IV – Pedido de realização de visita 
técnica por fiscal do DAE, para elaboração de laudo de vistoria no imóvel, 

nos termos do §5º, do artigo 1º da Lei Municipal nº 6.703, a ser tarifada 
conforme tabela de serviços da Autarquia, para confirmação do vazamento 

e as providências para sua correção. V – Declaração solicitando o pedido de 
restituição (em credito ou em espécie) e/ou Procuração autorizando o pedido 
de restituição (caso o requerente não seja o proprietário) VI – Comprovante 

de pagamento ou documento bancário comprovando o pagamento da(s) 
referência(s) reclamada(s).

EMDURB - Empresa Municipal de 
Desenvolvimento Urbano e Rural

Luiz Carlos da Costa Valle
Presidente

JARI EMDURB - JULGAMENTOS

Recursos apreciados em reunião dia 28/03/2022-  17:30 

TEMPESTIVOS
COMUNICADO A primeira Junta Administrativa de Recursos de Infrações do Município de Bauru /SP 
COMUNICA, em face a Lei nº. 4.566/00, que os recursos administrativos discriminados, serão apreciados 
na ordem relacionada, no TERMINAL RODOVIÁRIO, Praça João Paulo II, s/n°.
030808/2022
030809/2022
030810/2022
030811/2022

Renata Dias da Silva - Presidente da JARI
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NOTIFICAÇÃO
Fica por meio desta NOTIFICADO o Sr. Daniel Leandro de Almeida, a comparecer  na EMDURB, Praça 
João Paulo II s/n junto a Gerência de Transportes Especiais, no prazo de 48 horas a contar desta publicação, 
afim de regularizar o seu cadastro como Autorizatário do Transporte de Mototáxi.
O não cumprimento da presente NOTIFICAÇÃO implicará no cancelamento de sua vaga junto ao cadastro 
de registro profissional da atividade para eventuais interessados em exercer a mesma conforme Decreto 
12.704 de 27 de janeiro de 2015.
Atenciosamente,

Bauru-SP, 21 de março de 2022.
Guilherme Coutinho Fuzel

Gerente de Transportes Especiais

SETOR DE NECRÓPOLES E FUNERÁRIA
CONVOCAÇÃO

01 - Convocamos os familiares do Sr(a). WALDEMAR MARTINS DE AZEVEDO falecido(a), 
titular do jazigo nº 4.673 Ficha: 2.107, localizado à Rua: 10, Quadra: 01, Direita: 10 do Cemitério 
Municipal REDENTOR, a se manifestarem quanto a transferência de titularidade do jazigo p/ a 
Sr(a). MILCIADES APARECIDO DA SILVA AZEVEDO.

02 - Convocamos os familiares do Sr(a). VALDEMAR ANTONIO CAVALHEIRO falecido(a), 
titular do jazigo nº 1.314, Ficha: 945, localizado à Rua: 01, Quadra: 02, Direita: 18 do Cemitério 
Municipal CRISTO REI, a se manifestarem quanto a transferência de titularidade do jazigo p/ a 
Sr(a). VALÉRIA APARECIDA FELISARDO CAVALHEIRO.

03 - Convocamos os familiares do Sr(a). SAID BEDIAN KURDY falecido(a), titular do jazigo nº 
2.341, Ficha: 371, localizado à Rua: 04, Quadra: 05, Linha: 03, Direita: 05 do Cemitério Municipal 
SÃO BENEDITO, a se manifestarem quanto a transferência de titularidade do jazigo p/ a Sr(a). 
FÁTIMA APARECIDA MARCOLONGO.

04 - Convocamos os familiares do Sr(a). FRANCISCO XAVIER PIRES CORREA falecido(a), titular 
do jazigo nº 26.840, Ficha: 2.719, localizado à Rua: 08, Quadra: 04, Linha: 02, Esquerda: 05 do 
Cemitério Municipal SAUDADE, a se manifestarem quanto a transferência de titularidade do jazigo 
p/ a Sr(a). LUIZ ANTÔNIO DA SILVA PIRES.

05 - Convocamos os familiares do Sr(a). ROSA VOLPE THEODORO falecido(a), titular do jazigo nº 
35.734, Ficha: 4.477, localizado à Rua: 01, Quadra: 05, Linha: 02, Direita: 10 do Cemitério Municipal 
SAUDADE, a se manifestarem quanto a transferência de titularidade do jazigo p/ a Sr(a). RAQUEL 
THEODORO.

06 - Convocamos os familiares do Sr(a). DOMINGOS SEMENTILLE falecido(a), titular do jazigo 
nº 34.071, Ficha: 4.216, localizado à Avenida: D, Quadra: 02, Linha: 01, Direita: 07 do Cemitério 
Municipal SAUDADE, a se manifestarem quanto a transferência de titularidade do jazigo p/ a Sr(a). 
AMANDA POLI SEMENTILLE.

07 - Convocamos os familiares do Sr(a). LINDOLFO CARLOS MARTINS falecido(a), titular 
do jazigo nº 19.799, Ficha: 2.134, localizado à Rua: 03, Quadra: 03, Linha: 02, Esquerda: 18 do 
Cemitério Municipal SAUDADE, a se manifestarem quanto a transferência de titularidade do jazigo 
p/ a Sr(a). LAZARA POMPIANO FIGUEIREDO.

08 - Convocamos os familiares do Sr(a). JOAQUIM AUGUSTO DE LIMA falecido(a), titular do 
jazigo nº 25.158, Ficha: 2.747, localizado à Rua: 06, Quadra: 02, Linha: 01, Direita: 12 do Cemitério 
Municipal SAUDADE, a se manifestarem quanto a transferência de titularidade do jazigo p/ a Sr(a). 
JOAQUIM AUGUSTO DE LIMA NETO.

09 - Convocamos os familiares do Sr(a). AUGUSTO RODRIGUES falecido(a), titular do jazigo 
nº 32.415, Ficha: 847, localizado à Rua: 04, Quadra: 04, Linha: 02, Esquerda: 20 do Cemitério 
Municipal SAUDADE, a se manifestarem quanto a transferência de titularidade do jazigo p/ a Sr(a). 
WALDNER MIGUEL RODRIGUES.

10 - Convocamos os familiares do Sr(a). LEONOR MARIA DA CONCEIÇÃO falecido(a), titular 
do jazigo nº 4.061 Ficha: 3.371, localizado à Avenida: 23, Quadra: 02, Esquerda: 08 do Cemitério 
Municipal REDENTOR, a se manifestarem quanto a transferência de titularidade do jazigo p/ a 
Sr(a). JACQUELINE OIA DA SILVA.

11 - Convocamos os familiares do Sr(a). ISAURA ROMÃO PEREIRA falecido(a), titular do jazigo nº 
36.119, Ficha: 4.585, localizado à Rua: 03, Quadra: 04, Linha: 02, Direita: 21 do Cemitério Municipal 
SAUDADE, a se manifestarem quanto a transferência de titularidade do jazigo p/ a Sr(a). EDILAINE 
APARECIDA FAHL RODRIGUES.

12 - Convocamos os familiares do Sr(a). RAFAEL GOMES CERRATO falecido(a), titular do 
jazigo nº 17.998, Ficha: 878, localizado à Rua: 02, Quadra: 04, Linha: 01, Direita: 25 do Cemitério 
Municipal SAUDADE, a se manifestarem quanto a transferência de titularidade do jazigo p/ a Sr(a). 
ANA MÁRCIA MONTEIRO ESTEVES e ANAMARIA MONTEIRO ESTEVES GOUVEIA.

13 - Convocamos os familiares do Sr(a). ARMINDO ALO falecido(a), titular do jazigo nº 36.042, 
Ficha: 4.566, localizado à Rua: 01, Quadra: 05, Linha: 02, Esquerda: 03 do Cemitério Municipal 
SAUDADE, a se manifestarem quanto a transferência de titularidade do jazigo p/ a Sr(a). CARLOS 
HENRIQUE CORREA.

14 - Convocamos os familiares do Sr(a). ALFREDO PINHEIRO DE FREITAS falecido(a), titular 
do jazigo nº 10.495, Ficha: 764, localizado à Rua: 07, Quadra: 02, Esquerda: 05 do Cemitério 
Municipal REDENTOR, a se manifestarem quanto a transferência de titularidade do jazigo p/ a 
Sr(a). GILMARA PINHEIRO.

15 - Convocamos os familiares do Sr(a). JOSÉ CANDIDO DOS SANTOS falecido(a), titular do jazigo 
nº 2.667, Ficha: 1.512, localizado à Avenida: 01, Quadra: 01, Linha: 07, Direita: 01 do Cemitério 
Municipal CRISTO REI, a se manifestarem quanto a transferência de titularidade do jazigo p/ a 
Sr(a). NELSON DOS SANTOS.

16 - Convocamos os familiares do Sr(a). SANTINA MANGIALARDO MANZATO falecido(a), titular 
do jazigo nº 36.465, Ficha: 4.693, localizado à Rua: 08 Quadra: 03, Linha: 03, Esquerda: 12 do 
Cemitério Municipal SAUDADE, a se manifestarem quanto a transferência de titularidade do jazigo 
p/ a Sr(a). ALEXANDRE MANZATO USSANA.

17 - Convocamos os familiares do Sr(a). DIRCEU SUNIGA falecido(a), titular do jazigo nº 9.457, 
Ficha: 528, localizado à Rua: 14, Quadra: 02, Linha: 01, Direita: 11 do Cemitério Municipal 
REDENTOR, a se manifestarem quanto a transferência de titularidade do jazigo p/ a Sr(a). MARIA 
DE LOURDES SUNIGA DE MACEDO.

18 - Convocamos os familiares do Sr(a). NELLY IZAR MASSAD falecido(a), titular do jazigo 
nº 33.385, Ficha: 3.583, localizado à Rua: 05, Quadra: 02, Linha: 03, Direita: 05 do Cemitério 
Municipal SAUDADE, a se manifestarem quanto a transferência de titularidade do jazigo p/ a Sr(a). 
CLAUDETE SALMA MASSAD.

19 - Convocamos os familiares do Sr(a). NAIR BELLI CUSTÓDIO falecido(a), titular do jazigo 
nº 12.647, Ficha: 1.345, localizado à Rua: 05, Quadra: 03, Direita: 17 do Cemitério Municipal 
REDENTOR, a se manifestarem quanto a transferência de titularidade do jazigo p/ a Sr(a). 
ROSIMEIRE APARECIDA BELLI CUSTÓDIO.

20 - Convocamos os familiares do Sr(a). TANAKA SUÍTE falecido(a), titular do jazigo nº 18.374 
Ficha: 912, localizado à Rua: 08, Quadra: 04, Linha: 02, Esquerda: 02 do Cemitério Municipal 
SAUDADE, a se manifestarem quanto a transferência de titularidade do jazigo p/ a Sr(a). SOLANGE 
APARECIDA SUÍTE e FRANCINE BIAZON LANTMAN.

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

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

Diretor de Manutenção e Modais 

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
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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.!!!

PORTARIAS DA PRESIDÊNCIA

PORTARIA Nº 129/2022
CONCEDE pensão por morte, com efeitos retroativos a  09 de fevereiro de 2022, o(a) Sr(a). Leonor 
Camilo Ortega, portador(a) do RG nº 10.XXX.XXX-3 SSP/SP e CPF/MF nº 089.XXX.XXX-03 em 
decorrência do óbito do(a) Sr(a). Affonso Ortega Moreno, portador(a) do RG nº 5.XXX.XXX-1 CPF/MF 
nº 152.XXX.XXX-87 PIS/PASEP nº 10036662655, no cargo de Ajudante Geral, matrícula funcional nº 
10329, servidor(a) inativo(a) do(a) Prefeitura Municipal de Bauru, conforme solicitado no procedimento 
administrativo nº 620/2022, uma vez atendidas às condições estabelecidas no art. 40 § 7º inciso I da 
Constituição Federal c/c art. 115 e 116 inciso I da Lei Municipal 4830/2002 e 5397/2006 e § 08 do artigo 
23 da Emenda Constitucional nº 103/2019.
Bauru, 17 de março de 2022.

DIVISÃO PREVIDENCIÁRIA

No Diário Oficial do dia 17/03/2022

Onde se Lê:
PORTARIA Nº 126/2022
APOSENTA voluntariamente, com paridade a partir de 16 de março de 2022 o(a) Sr(a). Yara Moraes Rapin 
Zalaf, portador(a) do RG nº 15.XXX.XXX-X SSP/SP e CPF/MF nº 078.XXX.XXX-45, PIS/PASEP nº 
12213622770, servidor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Bauru, Secretaria de Educação, cargo efetivo de 
Especialista em Gestão - Diretor de Escola de Educação Infantil, matrícula funcional nº 21.885, padrão 
B-29, com proventos integrais conforme procedimento administrativo nº 2967/2021, uma vez atendidas às 
condições estabelecidas no artigo 145 incisos I, II, III e IV da Lei Municipal nº 4830/2002 com a redação 
dada pela Lei Municipal nº 5397/2006 e artigo 04, §§09 e 10 da Emenda Constitucional nº 103/2019.
Bauru, 15 de março de 2022.

Leia – se:
PORTARIA Nº 126/2022
APOSENTA voluntariamente, com paridade a partir de 16 de março de 2022 o(a) Sr(a). Yara Moraes 
Rapin Zalaf, portador(a) do RG nº 15.806.589-X SSP/SP e CPF/MF nº 078.XXX.XXX-45, PIS/PASEP nº 
12213622770, servidor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Bauru, Secretaria de Educação, cargo efetivo de 
Especialista em Gestão - Diretor de Escola de Educação Fundamental, matrícula funcional nº 21.885, 
padrão B-29, com proventos integrais conforme procedimento administrativo nº 2967/2021, uma vez 
atendidas às condições estabelecidas no artigo 145 incisos I, II, III e IV da Lei Municipal nº 4830/2002 
com a redação dada pela Lei Municipal nº 5397/2006 e artigo 04, §§09 e 10 da Emenda Constitucional nº 
103/2019.
Bauru, 15 de março de 2022.

PODER LEGISLATIVO
Marcos Antonio de Souza

Presidente

Editais e Avisos
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

CONVÊNIO: CMB x COLÉGIO ROGACIONISTA - RH-005/2022
ASSUNTO: Estágio para complementação de Ensino e Aprendizagem.
LEGISLAÇÃO: Res.Mun. 484/2008 e Lei Fed. 11.788/2008
ASSINATURA: 11/03/2022
VIGÊNCIA: 11/03/2022 à 10/03/2027

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2022
ABERTURA

A Câmara Municipal de Bauru, Estado de São Paulo, por determinação do Presidente, no uso de suas 
atribuições legais, mediante as condições estipuladas neste Edital, em conformidade com a Constituição 
Federal e demais disposições atinentes à matéria, TORNA PÚBLICA a realização de Concurso Público, 
sob o regime estatutário, para provimento de vagas do seu quadro de pessoal, de acordo com a Resolução 
270 de 28 de maio de 1992 e Resolução 347 de 12 de agosto de 1997 e Lei 4080 de 08 de Maio de 1996.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 O Concurso Público, a que se refere o presente Edital, será executado pelo Instituto AOCP, com sede 
na Avenida Dr. Gastão Vidigal, nº 959 - Zona 08, CEP 87050-440, Maringá/PR, endereço eletrônico www.
institutoaocp.org.br e correio eletrônico candidato@institutoaocp.org.br.

1.2 O Concurso Público destina-se ao provimento de vagas existentes, sob regime estatutário e formação de 
cadastro de reserva, no quadro de servidores da Câmara Municipal de Bauru Estado de São Paulo, de acordo 
com a Tabela 2.1 deste Edital e tem prazo de validade de 2 (dois) anos a contar da data de homologação do 
certame, podendo ser prorrogado por igual período a critério da Câmara Municipal de Bauru.
1.3 A seleção para os cargos de que trata este Edital compreenderá exames para aferir conhecimentos e 
habilidades, conforme as Tabelas do item 9 deste Edital.
1.4 A convocação para as vagas informadas na Tabela 2.1 deste Edital será feita de acordo com 
a necessidade e a conveniência da Câmara Municipal de Bauru, dentro do prazo de validade do 
concurso.
1.5 Os requisitos e as atribuições dos cargos estão relacionados no Anexo I deste Edital.
1.6 Os conteúdos programáticos da prova objetiva encontram-se no Anexo II deste Edital.
1.7 Não serão fornecidas, por telefone ou e-mail, informações a respeito de datas, locais e horários 
de realização das provas e demais eventos. O candidato deverá observar, rigorosamente, as formas 
de divulgação estabelecidas neste Edital e as demais publicações no endereço eletrônico www.
institutoaocp.org.br e no Diário Oficial de Bauru.
1.8 Este Edital é público, amplamente divulgado e sua leitura na íntegra é requisito imprescindível para 
inscrição no certame. Portanto, é responsabilidade exclusiva do candidato inscrito a leitura do Edital, não 
podendo alegar desconhecimento das informações nele constantes.

2. DOS CARGOS

2.1 O código do cargo, o cargo, a carga horária semanal, as vagas de ampla concorrência, as vagas para 
pessoa com deficiência (PcD), salário-base inicial e o valor da taxa de inscrição são os estabelecidos a 
seguir:

TABELA 2.1
NÍVEL FUNDAMENTAL(1)

Código 
do Cargo Cargo

Carga 
Horária 
Semanal

Vagas Ampla 
Concorrência

Vagas 
PcD (2) Salário Base Inicial Taxa de 

Inscrição

Período de 
realização da 

prova

101
Agente de 
Serviços 

Auxiliares I
40h 02 + CR - R$ 3.074,87 R$ 35,00 Manhã

NÍVEL MÉDIO(1)

201 Recepcionista 40h 01 - R$ 3.487,09 R$ 42,00 Tarde

202 Assistente 
Legislativo I 40h 04 + CR - R$ 4.899,52 R$ 56,00 Manhã

203 Vigia Escala 01 - R$ 3.243,03 + 30% R$ 42,00 Tarde
(1) Ver as atribuições e os requisitos dos cargos no Anexo I deste Edital.
(2) Não haverá reserva de vagas para candidatos com deficiência, para provimento imediato, quando o 
quantitativo de vagas oferecido for inferior ao previsto em lei para reserva, sendo mantido cadastro de 
reserva.
(CR) Cadastro de Reserva.

2.2 O salário-base inicial será acrescido de vale-alimentação R$ 750,00.

3. REQUISITOS PARA POSSE NO CARGO

3.1 São requisitos básicos para o ingresso no quadro da Câmara Municipal de Bauru:
a) ser brasileiro, nos termos da Constituição Federal;
b) ter completado 18 (dezoito) anos;
c) estar em pleno exercício dos direitos políticos;
e) possuir a escolaridade exigida e demais requisitos para o exercício do cargo;
f) declarar expressamente o exercício ou não de cargo, emprego ou função pública nos órgãos e entidades 
da Administração Pública Estadual, Federal ou Municipal, para fins de verificação do acúmulo de cargos;
g) a quitação com as obrigações eleitorais e militares;
h) não haver sofrido sanção impeditiva do exercício de cargo público;
i) ter sido aprovado e classificado no concurso público;
i) atender às demais exigências contidas neste Edital.

4. DA SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO

4.1 Haverá isenção total da taxa de inscrição, para o Concurso da Câmara Municipal de Bauru, ao candidato 
que for Doador de Sangue, nos termos da Lei Municipal nº 5340, de 16/03/2006.
4.2 Da Isenção – Doador de Sangue:
4.2.1 a solicitação de isenção através da condição de doador de sangue será feita por meio da apresentação 
dos seguintes documentos:
a) cópia simples do documento oficial de identificação com foto, filiação e assinatura;
b) cópia simples do Cadastro de Pessoa Física-CPF;
c) declaração expedida pela entidade coletora de hospitais públicos e privados do Município de Bauru, onde 
deverá constar o nome completo do candidato, bem como número de seu CPF, e os dados complementares 
referentes à doação de sangue, que comprove que o candidato tenha realizado pelo menos 02 (duas) doações 
consecutivas de sangue, no período de 01 (um) ano anterior ao dia da primeira publicação deste Edital no 
Diário Oficial de Bauru.
4.2.2 Os documentos comprobatórios exigidos nas alíneas ‘a’, ‘b’, e ‘c’ do subitem 4.2.1, deverão ser 
enviados, no período das 09h do dia 17/03/2022 até as 12h00min do dia 21/03/2022, observado o horário 
oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio dos documentos referentes à Solicitação de Isenção da 
Taxa de Inscrição, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br, em único arquivo salvo 
no formato PNG, JPG, JPEG ou PDF, contendo os documentos referentes à isenção solicitada, conforme 
previsão do subitem 4.4 deste edital;
4.4.2.1 O candidato, ao optar pelo envio de arquivo em PDF, deve atentar-se para que o mesmo não esteja 
protegido por senha, sendo este motivo passível de indeferimento da solicitação de isenção.
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4.4.2.2 No caso da existência de dois ou mais arquivos com a documentação referente a isenção, será 
considerado o último arquivo enviado, sendo os demais documentos cancelados automaticamente, 
desconsiderando-se as informações neles registradas.
4.3 O candidato interessado em obter a isenção da Taxa de Inscrição, pessoa com deficiência ou não, que 
necessitar de atendimento especial durante a realização da prova deverá, no ato do pedido de isenção da 
taxa de inscrição, indicar claramente, no Formulário de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição, quais 
são os recursos especiais necessários. O laudo médico, deverá ser enviado por meio do link Envio de 
Laudo Médico (candidato PcD e/ou condição especial para a prova), disponível no endereço eletrônico 
www.institutoaocp.org.br, conforme o subitem 7.3 deste Edital.
4.4 O Instituto AOCP analisará e julgará os pedidos de isenção da taxa de inscrição.
4.5 A exatidão dos documentos enviados ou entregues é de total responsabilidade do candidato. Após o 
envio ou entrega, conforme o caso, dos documentos comprobatórios, não será permitida a complementação 
da documentação, nem mesmo através de pedido de revisão e/ou recurso.
4.6 As informações prestadas no Formulário de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição, bem como 
os documentos encaminhados, serão de inteira responsabilidade do candidato, podendo responder este, a 
qualquer momento, por crime contra a fé pública, o que acarretará na sua eliminação do Concurso Público, 
após procedimento administrativo em que lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem 
prejuízo de outras sanções cabíveis.
4.7 Não será concedida isenção do pagamento da taxa de inscrição ao candidato que:
a) omitir informações e/ou torná-las inverídicas;
b) fraudar e/ou falsificar qualquer documentação;
c) não observar a forma, o prazo e os horários estabelecidos no item 4.2.2;
d) não apresentar todos os documentos solicitados.
4.8 Não será aceita solicitação de isenção do pagamento da taxa de inscrição por vias diferentes das 
estabelecidas neste Edital.
4.9 A relação dos pedidos de isenção deferidos será divulgada até a data provável de 24/03/2022, no 
endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br e no Diário Oficial de Bauru.
4.10 O candidato que tiver a solicitação de isenção da taxa de inscrição indeferida poderá impetrar recurso 
através do endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no período das 0h00min do dia 25/03/2022 às 
23h59min do dia 31/03/2022, observado horário oficial de Brasília/DF, por meio do link “Recurso contra 
o Indeferimento da Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição”.
4.11 As respostas aos recursos impetrados contra o indeferimento da solicitação de isenção e a relação dos 
pedidos de isenção da taxa de inscrição, que por ventura sejam deferidos no pós-recurso, serão divulgadas 
na data provável de 07/04/2022 no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br e no Diário Oficial de 
Bauru.
4.11.1 Se, após a análise do recurso, permanecer a decisão de indeferimento da solicitação de isenção da 
taxa de inscrição, o candidato poderá acessar o endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br, até as 12h 
do dia 12/04/2022, realizar uma nova inscrição, gerar o boleto bancário e efetuar o pagamento até o seu 
vencimento para participar do certame.
4.11.2 O interessado que não tiver seu requerimento de isenção deferido e que não realizar uma nova 
inscrição, na forma e no prazo estabelecidos neste Edital, estará automaticamente excluído do certame.
4.12 O candidato que tiver seu pedido de isenção da taxa de inscrição deferido e, posteriormente, realizar 
uma inscrição, sem pedido de isenção, e realizar o pagamento do boleto bancário, terá a sua solicitação de 
isenção cancelada, sendo deferida a última inscrição realizada, conforme subitem 5.6.1.
4.13 Os candidatos que tiverem as solicitações de isenção deferidas já são considerados devidamente 
inscritos no Concurso Público e poderão consultar o status da sua inscrição no endereço eletrônico 
do Instituto AOCP, www.institutoaocp.org.br a partir do dia 25/03/2022.

5. DAS INSCRIÇÕES

5.1 A inscrição neste Concurso Público implica, desde logo, o conhecimento e a tácita aceitação pelo 
candidato das condições estabelecidas neste Edital.
5.2 As inscrições para o Concurso Público da Câmara Municipal de Bauru serão realizadas somente via 
internet. Não serão aceitas inscrições efetuadas de forma diversa da estabelecida neste item.
5.3 O período para a realização das inscrições será a partir das 09h00min do dia 17/03/2022 às 12h00min 
do dia 12/04/2022, observado horário oficial de Brasília/DF, através do endereço eletrônico www.
institutoaocp.org.br
5.4 Após declarar ciência e aceitação das disposições contidas neste Edital, o candidato interessado em 
inscrever-se para o presente certame deverá:
a) preencher o Formulário de Solicitação de Inscrição declarando estar ciente das condições exigidas 
para admissão no cargo, e submeter-se às normas expressas neste Edital;
b) imprimir o boleto bancário gerado e efetuar o pagamento da taxa de inscrição no valor estipulado na 
Tabela 2.1 até a data estabelecida no subitem 5.8 deste Edital.
5.5 Em hipótese alguma, após finalizado o preenchimento do Formulário de Solicitação de Inscrição, será 
permitido ao candidato alterar o cargo para o qual se inscreveu.
5.6 O candidato terá sua inscrição deferida somente após o recebimento, pela Instituto AOCP, através do 
banco, da confirmação do pagamento de sua taxa de inscrição.
5.6.1 O candidato poderá efetuar inscrição para mais de um cargo do Concurso Público, desde que 
a prova objetiva seja realizada em períodos distintos para cada cargo, devendo observar os períodos 
de aplicação da prova (manhã e tarde) estabelecidos na Tabela 2.1 deste Edital.
5.6.2 No caso de duas ou mais inscrições de um mesmo candidato para o mesmo período de 
realização da prova, será considerada a última inscrição realizada com data e horário mais recente, 
independente da data em que o pagamento tenha sido realizado. As demais inscrições serão 
canceladas automaticamente, não havendo ressarcimento do valor pago, ou transferência do valor 
pago para outro candidato, ou, ainda, para inscrição realizada para outro cargo.
5.7 É de exclusiva responsabilidade do candidato a exatidão dos dados cadastrais informados no ato da 
inscrição.
5.7.1 Declaração falsa ou inexata dos dados constantes no Formulário de Solicitação de Inscrição, bem 
como a falsificação de declarações ou de dados e/ou outras irregularidades na documentação, determinará o 
cancelamento da inscrição e anulação de todos os atos dela decorrentes, implicando, em qualquer época, na 
eliminação do candidato sem prejuízo das cominações legais cabíveis. Caso a irregularidade seja constatada 

após a posse do candidato, o mesmo será exonerado do cargo pela Concurso Público da Câmara Municipal 
de Bauru, após procedimento administrativo em que lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla 
defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.
5.8 O pagamento da taxa de inscrição poderá ser efetuado em toda a rede bancária, até a data de seu 
vencimento. Caso o candidato não efetue o pagamento do seu boleto até a data do vencimento, o 
mesmo deverá acessar o endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br, imprimir a segunda via do 
boleto bancário e realizar o pagamento até o dia 12 de Abril de 2022. As inscrições realizadas com 
pagamento após essa data não serão acatadas.
5.8.1 É de responsabilidade do candidato que acesse o link citado no subitem 5.8, e efetue a geração do 
boleto bancário com a antecedência necessária para atender ao limite de horário de compensação do banco 
que o candidato irá se utilizar para efetuar o pagamento, para que seja possível efetuar o pagamento da taxa 
de inscrição dentro do prazo registrado na guia de pagamento.
5.9 O Instituto AOCP, em nenhuma hipótese, processará qualquer registro de pagamento com data posterior 
à estabelecida no subitem 5.8 deste edital. O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição não será 
devolvido em hipótese alguma, a não ser por anulação plena deste concurso.
5.9.1 A Câmara Municipal de Bauru e o Instituto AOCP não se responsabilizam: por solicitação de inscrição 
via internet não recebida por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação e/ou 
congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem 
a transferência de dados: por erro ou atraso dos bancos ou entidades conveniadas, no que se refere ao 
processamento do pagamento da taxa de inscrição.
5.9.2 Não serão aceitas inscrições pagas em cheque que venha a ser devolvido por qualquer motivo, nem 
as pagas em depósito ou transferência bancária, tampouco as de programação de pagamento que não sejam 
efetivadas.
5.10 Quanto ao indeferimento da solicitação de inscrição, caberá interposição de recurso, protocolado em 
formulário próprio, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br, no período da 0h00min 
do dia 20/04/2022 até as 23h59min do dia 27/04/2022, observado o horário oficial de Brasília/DF.

6. DA INSCRIÇÃO PARA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PcD)

6.1 Às pessoas com deficiência serão reservados 5% (cinco por cento) das vagas destinadas a cada cargo 
e das que vierem a ser criadas durante o prazo de validade do concurso, desde que as atribuições do cargo 
sejam compatíveis com a deficiência. As disposições deste Edital, referentes às Pessoas com Deficiência, 
são correspondentes às da Lei nº 7.853/89 e do Decreto nº 3.298/99, alterado pelo Decreto n° 5.296/2004, 
e da Lei nº 12.764/12 regulamentada pelo Decreto nº 8.368/14.
6.1.1 Caso a aplicação do percentual de que trata o subitem 6.1 deste edital resulte em número fracionado, 
este deverá ser elevado até o primeiro número inteiro subsequente, desde que não ultrapasse 20% das vagas 
oferecidas por cargo, nos termos do § 2º do artigo 5º da Lei nº 8.112/1990.
6.1.2 Somente haverá reserva imediata de vagas para os candidatos com deficiência nos cargos com número 
de vagas igual ou superior a 5 (cinco).
6.1.3 A compatibilidade da pessoa com deficiência com o cargo no qual se inscreveu será declarada por junta 
médica especial, realizada pela Câmara Municipal de Bauru, perdendo o candidato o direito à nomeação 
caso seja considerado inapto para o exercício do cargo.
6.2 A pessoa com deficiência participará do Concurso Público em igualdade de condições com os demais 
candidatos no que se refere: ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao horário e 
ao local de aplicação da prova e às notas mínimas exigidas, de acordo com o previsto no presente Edital.
6.3 São consideradas pessoas com deficiência, de acordo com o artigo 4º do Decreto Federal n° 3.298, de 
20 de dezembro de 1999, alterado pelo Decreto n° 5.296, de 2 de dezembro de 2004, nos termos da Lei, 
as que se enquadram nas categorias de I a VI a seguir; e as contempladas pelo enunciado da Súmula 377 
do Superior Tribunal de Justiça: “O portador de visão monocular tem direito de concorrer, em Seleção 
Competitiva Pública, às vagas reservadas aos deficientes”:
I - deficiência física - alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando 
o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, 
monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação 
ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, 
exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções 
(Redação dada pelo Decreto nº 5.296, de 2004);
II - deficiência auditiva - 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 (Redação dada pelo Decreto nº 
5.296, de 2004);
III - deficiência visual - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com 
a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com 
a melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for 
igual ou menor que 60º; ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores (Redação dada 
pelo Decreto nº 5.296, de 2004);
IV - 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:
a) comunicação;
b) cuidado pessoal;
c) habilidades sociais;
d) utilização dos recursos da comunidade (Redação dada pelo Decreto nº 5.296, de 2004);
e) saúde e segurança;
f) habilidades acadêmicas;
g) lazer e
h) trabalho;
V - deficiência múltipla - associação de duas ou mais deficiências.
VI - A pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos 
legais.
6.4 Para concorrer como Pessoa com Deficiência, o candidato deverá:
6.4.1 ao preencher o Formulário de solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição, ou Formulário de solicitação 
de Inscrição, conforme orientações dos itens 4 ou 5, respectivamente, deste Edital, declarar que pretende 
participar do concurso como pessoa com deficiência e especificar no campo indicado o tipo de deficiência 
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que possui;
6.4.2 enviar o laudo médico com as informações descritas no subitem 6.4.2.1 deste Edital, conforme 
disposições do subitem 7.3 deste Edital;
6.4.2.1 o laudo médico deverá: estar redigido em letra legível e dispor sobre a espécie e o grau ou nível 
da deficiência da qual o candidato é portador, com expressa referência ao código correspondente de 
Classificação Internacional de Doença–CID, com citação por extenso do nome do candidato, carimbo 
indicando o nome, número do CRM e a assinatura do médico responsável por sua emissão. Somente serão 
considerados os laudos médicos emitidos nos últimos 12 (doze) meses anteriores à data da realização 
da inscrição. O candidato deve enviar também, junto ao laudo, cópia de documento oficial de 
identificação e CPF.
6.4.2.2 no caso de deficiente auditivo, o laudo solicitado no subitem 6.4.2.1 deverá ser acompanhado de 
exame de audiometria recente, emitido nos últimos 12 (doze) meses anteriores ao último dia de inscrição 
do concurso público.
6.4.2.3 no caso de deficiente visual, o laudo solicitado no subitem 6.4.2.1 deverá ser acompanhado de 
exame de acuidade visual em AO (ambos os olhos), patologia e campo visual, emitido nos últimos 12 
(doze) meses anteriores ao último dia de inscrição do concurso público.
6.4.2.4 Não haverá devolução do laudo médico, e não serão fornecidas cópias desse laudo.
6.5 O candidato com deficiência que não proceder conforme as orientações deste item será considerado 
como não-portador de deficiência, perdendo o direito à reserva de vaga para PcD e passando à ampla 
concorrência. Nesses casos, o candidato não poderá interpor recurso em favor de sua situação.
6.6 Caso a deficiência não esteja de acordo com os termos da Legislação supracitada no subitem 6.3, 
a opção de concorrer às vagas destinadas às pessoas com deficiência será desconsiderada, passando o 
candidato à ampla concorrência.
6.7 O deferimento das inscrições dos candidatos que se inscreverem como pessoa com deficiência estará 
disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br e no Diário Oficial de Bauru, a partir da data 
provável de 19/04/2022.
6.7.1 O candidato que tiver a sua inscrição indeferida como PcD poderá impetrar recurso, em formulário 
próprio disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br, no período das 0h00min do dia 
20/04/2022 até as 23h59min do dia 27/04/2022, observado horário oficial de Brasília/DF.
6.8 O candidato inscrito como Pessoa com Deficiência, se aprovado no Concurso Público, terá seu 
nome divulgado na lista geral dos aprovados e na lista dos candidatos aprovados específica para 
pessoas com deficiência.
6.9 Não havendo candidatos aprovados para a vaga reservada às pessoas com deficiência, esta será 
preenchida com estrita observância da ordem de classificação geral.

7. DA SOLICITAÇÃO DE CONDIÇÃO ESPECIAL PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA 
OBJETIVA E DA CANDIDATA LACTANTE

7.1 Da solicitação de condição especial para a realização da Prova Objetiva:
7.1.1 O candidato que necessitar de condição especial durante a realização da Prova Objetiva, pessoa com 
deficiência ou não, poderá solicitar esta condição, conforme previsto no Decreto Federal n° 9.508/2018.
7.1.2 As condições específicas disponíveis para realização da prova são: prova em braile, prova ampliada 
(fonte 25), fiscal ledor, intérprete de libras, acesso à cadeira de rodas e/ou tempo adicional de até 1 (uma) hora 
para realização da prova (somente para os candidatos com deficiência). O candidato com deficiência, que 
necessitar de tempo adicional para realização da prova, deverá requerê-lo com justificativa acompanhada 
de parecer emitido por especialista da área de sua deficiência, conforme prevê o § 2º do art. 4º do Decreto 
nº 9.508/2018, no prazo estabelecido no subitem 7.3 deste Edital.
7.1.3 Para solicitar condição especial, o candidato deverá:
7.1.3.1 no ato da inscrição, indicar claramente no Formulário de Solicitação de Inscrição, ou no Formulário 
de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição, quais os recursos especiais necessários;
7.1.3.1.1 caso o candidato necessite de uma condição especial não prevista no Formulário de Solicitação 
de Inscrição, como uso de objetos, dispositivos ou próteses, deverá requerer através do campo Condições 
Especiais Extras, disponível no Formulário de Solicitação de Inscrição, ou no Formulário de Solicitação 
de Isenção da Taxa de Inscrição, descrevendo os recursos especiais necessários para a realização das provas 
e enviar o Laudo Médico que ateste a(s) condição(ões) especial(is) necessária(s), obedecidos o critério e 
o prazo previstos no subitem 7.3. A solicitação da condição especial poderá ser atendida, obedecendo aos 
critérios previstos no subitem 7.4;
7.1.3.2 enviar o laudo médico, original ou cópia autenticada, conforme disposições do subitem 7.3 deste 
Edital;
7.1.3.2.1 o laudo médico deverá: ser original ou cópia autenticada; estar redigido em letra legível, com 
citação do nome por extenso do candidato, com carimbo indicando o nome, número do CRM e a assinatura 
do médico responsável por sua emissão; dispor sobre a espécie e o grau ou nível da deficiência da qual o 
candidato é portador, com expressa referência ao código correspondente de Classificação Internacional de 
Doença–CID, justificando a condição especial solicitada. Somente serão considerados os laudos médicos 
emitidos nos últimos 12 (doze) meses anteriores ao último dia de inscrição. O(a) candidato(a) deve 
enviar também, junto ao laudo, cópia de documento oficial de identificação e CPF.
7.1.4 A pessoa travesti ou transexual (pessoa que se identifica com um gênero diferente daquele que lhe foi 
designado ao nascer e quer ser reconhecida socialmente em consonância com sua identidade de gênero) que 
desejar atendimento pelo Nome Social, deverá requerer através do campo Condições Especiais Extras, 
disponível no Formulário de Solicitação de Inscrição, ou no Formulário de Solicitação de Isenção da Taxa 
de Inscrição, solicitando o atendimento pelo Nome Social. Deverá anexar cópia simples do documento 
oficial de identidade, obedecidos ao critério e o prazo previstos no subitem 7.3. O candidato nesta situação 
deverá realizar sua inscrição utilizando seu Nome Social, ficando ciente de que tal nome será o único 
divulgado em toda e qualquer publicação relativa ao Concurso Público.
7.1.4.1 Não serão aceitas outras formas de solicitação de nome social, tais como: via postal, telefone ou 
fax. O Instituto AOCP e Câmara Municipal de Bauru reservam-se o direito de exigir, a qualquer tempo, 
documentos que atestem a condição que motiva a solicitação de atendimento declarado.
7.1.4.2 Para realização das etapas presenciais, será obrigatória a apresentação de documento oficial com 
foto, conforme subitem 10.5.1.
7.2 Da candidata lactante:
7.2.1 A candidata que tiver necessidade de amamentar, durante a realização da prova, deverá:

7.2.1.1 solicitar essa condição indicando claramente, no Formulário de Solicitação de Inscrição ou Isenção, 
a opção Amamentando (levar acompanhante);
7.2.1.2 enviar certidão de nascimento do lactente (cópia simples), ou laudo médico (original, ou cópia 
autenticada) que ateste essa necessidade, conforme disposições do subitem 7.3 deste Edital.
7.2.2 A candidata que necessitar amamentar deverá, ainda, levar um acompanhante maior de idade (ou seja, 
com no mínimo, 18 anos), sob pena de ser impedida de realizar a prova na ausência deste. O acompanhante 
ficará responsável pela guarda do lactente em sala reservada para amamentação. Contudo, durante a 
amamentação, é vedada a permanência de quaisquer pessoas que tenham grau de parentesco ou de amizade 
com a candidata no local. Em hipótese alguma será permitida a entrada do lactente ou do acompanhante 
após o fechamento dos portões do local de prova.
7.2.3 Ao acompanhante não será permitido o uso de quaisquer dos objetos e equipamentos descritos no item 
13 deste Edital, durante a realização da prova do certame.
7.2.4 Nos horários previstos para amamentação, a candidata lactante poderá ausentar-se, temporariamente, 
da sala de prova acompanhada de uma fiscal. Não será concedido tempo adicional para a candidata que 
necessitar amamentar, a título de compensação, durante o período de realização da prova.
7.3 Os documentos referentes às disposições dos subitens 4.3, 6.4.2, 7.1.2, 7.1.3.1.1, 7.1.3.2, 7.1.4 e 7.2.1.2 
deste Edital deverão ser enviados, no período das 9h00min do dia 17/03/2022 às 23h59min do dia 
12/04/2022, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio de Laudo Médico e 
Documentos (candidato PcD e/ou condição especial para prova), disponível no endereço eletrônico 
www.institutoaocp.org.br em arquivos salvos nos formatos PNG, JPG, JPEG ou PDF.
7.3.1 O candidato, ao optar pelo envio de arquivo em PDF, deve atentar-se para que o mesmo não esteja 
protegido por senha, sendo este motivo passível de indeferimento da solicitação de condição especial.
7.4 O envio dessa solicitação não garante ao candidato a condição especial. A solicitação será deferida ou 
indeferida pelo Instituto AOCP, após criteriosa análise, obedecendo a critérios de viabilidade e razoabilidade.
7.5 O envio da documentação incompleta, fora do prazo definido no subitem 7.3, ou por outra via diferente 
da estabelecida neste Edital, causará o indeferimento da solicitação da condição especial.
7.5.1 O Instituto AOCP não receberá qualquer documento entregue pessoalmente em sua sede.
7.6 O Instituto AOCP não se responsabiliza por documentação não recebida por motivos de ordem técnica 
dos computadores, falhas de comunicação e/ou congestionamento das linhas de comunicação, bem como 
outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados.
7.7 O deferimento das solicitações de condição especial estará disponível aos candidatos no endereço 
eletrônico www.institutoaocp.org.br e no Diário Oficial de Bauru, a partir da data provável de 19/04/2022. 
O candidato que tiver a sua solicitação de condição especial indeferida poderá impetrar recurso, em 
formulário próprio disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br, no período das 00h00min 
do dia 20/04/2022 até as 23h59min do dia 27/04/2022, observado horário oficial de Brasília/DF.

8. DO DEFERIMENTO DAS INSCRIÇÕES

8.1 O edital de deferimento das inscrições será divulgado no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br 
e no Diário Oficial da Câmara Municipal de Bauru na data provável de 19/04/2022.
8.2 No edital de deferimento das inscrições, constará a listagem dos candidatos às vagas para ampla 
concorrência, às vagas para pessoa com deficiência e dos candidatos solicitantes de condições especiais 
para a realização da prova.
8.3 Quanto ao indeferimento de inscrição, caberá pedido de recurso, sem efeito suspensivo, em formulário 
próprio, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no período da 0h00min do dia 
20/04/2022 até as 23h59min do dia 27/04/2022, observado o horário oficial de Brasília/DF.
8.4 O Instituto AOCP, quando for o caso, submeterá os recursos à Banca Examinadora do Instituto AOCP, 
a qual decidirá sobre o pedido de reconsideração e divulgará o resultado através de edital disponibilizado 
no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br e no Diário Oficial de Bauru.

9. DAS FASES DO CONCURSO

9.1 O Concurso Público constará das seguintes provas e fases:

TABELA 9.1
NÍVEL FUNDAMENTAL

CARGO FASE
TIPO 

DE 
PROVA

ÁREA DE 
CONHECIMENTO

Nº DE 
QUESTÕES

VALOR POR 
QUESTÃO 
(PONTOS)

VALOR 
TOTAL 

(PONTOS)
CARÁTER

Agente de 
Serviços 

Auxiliares I

1ª Objetiva

Matemática 25 01 25

Eliminatório e 
Classificatório

Língua Portuguesa 25 01 25

Noções de Informática 05 01 05

Atualidades 15 01 15

Legislação 10 01 10

TOTAL DE QUESTÕES E PONTOS 80 --------------- 80 ---------------

TABELA 9.2
NÍVEL MÉDIO

CARGO FASE
TIPO 

DE 
PROVA

ÁREA DE 
CONHECIMENTO

Nº DE 
QUESTÕES

VALOR POR 
QUESTÃO 
(PONTOS)

VALOR 
TOTAL 

(PONTOS)
CARÁTER

Recepcionista
Assistente 

Legislativo I

1ª Objetiva

Matemática 10 01 10

Eliminatório e 
Classificatório

Língua Portuguesa 20 01 20
História e Geografia 

do Brasil 10 01 10

Noções de 
Informática 10 01 10

Atualidades 15 01 15
Legislação 15 01 15

TOTAL DE QUESTÕES E PONTOS 80 --------------- 80 ---------------
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TABELA 9.3
NÍVEL MÉDIO

CARGO FASE TIPO DE 
PROVA

ÁREA DE 
CONHECIMENTO

Nº DE 
QUESTÕES

VALOR POR 
QUESTÃO 
(PONTOS)

VALOR 
TOTAL 

(PONTOS)
CARÁTER

Vigia
1ª Objetiva

Matemática 20 01 20

Eliminatório e 
Classificatório

Língua Portuguesa 20 01 20

Noções de Informática 10 01 10

Atualidades 15 01 15

Legislação 15 01 15

TOTAL DE QUESTÕES E PONTOS 80 --------------- 80 ---------------

9.2 Os conteúdos programáticos referentes à Prova Objetiva são os constantes do Anexo II deste Edital.
9.3 A Prova Objetiva será composta de 80 (oitenta) questões distribuídas por áreas de conhecimento. 
Cada questão da Prova Objetiva terá 5 (cinco) alternativas, sendo que cada questão terá apenas 1 (uma) 
alternativa correta, pontuadas conforme as Tabelas do item 9. Será atribuída pontuação 0 (zero) às questões 
com mais de uma opção assinalada, questões sem opção assinalada, com rasuras ou preenchidas a lápis.
9.4 O candidato deverá obter no mínimo 60% (sessenta por cento) ou seja 48 do total de pontos na 
Prova Objetiva para não ser eliminado do concurso público, além de não ser eliminado por outros 
critérios estabelecidos neste Edital.

10. DAS CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA

10.1 A Prova Objetiva será aplicada na cidade de Bauru, Estado de São Paulo, podendo ser aplicada 
também em cidades vizinhas, caso o número de inscritos exceda a capacidade de alocação do município.
10.1.1. A Câmara Municipal de Bauru poderá utilizar sala(s) existentes e/ou extra(s) nos locais de aplicação 
da prova, alocando ou remanejando candidatos para essa(s), conforme as necessidades.
10.2 A Prova Objetiva será aplicada na data provável de 22 de Maio de 2022, em horário e local a serem 
informados através de edital disponibilizado no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br e no Diário 
Oficial de Bauru.
O CARTÃO DE INFORMAÇÃO DO CANDIDATO será disponibilizado no endereço eletrônico 
www.institutoaocp.org.br.
10.2.1 O horário de início da prova será o mesmo, ainda que realizada em diferentes locais.
10.2.2 Havendo alteração da data prevista, a prova poderá ocorrer em sábados, domingos e feriados. 
Despesas provenientes da alteração de data serão de responsabilidade do candidato.
10.3 O CARTÃO DE INFORMAÇÃO DO CANDIDATO com horário e local de prova deverá ser 
emitido no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br a partir de 16 de Maio de 2022.
10.3.1 Serão de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta de seu local de realização 
da prova e o comparecimento no horário determinado.
10.4 O local de realização da Prova Objetiva, constante no CARTÃO DE INFORMAÇÃO, divulgado 
conforme subitens anteriores, não será alterado em hipótese alguma a pedido do candidato.
10.5 O candidato deverá comparecer com antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) minutos do 
horário fixado para o fechamento do portão de acesso ao local de realização da prova, munido de caneta 
esferográfica transparente, de tinta azul ou preta, seu documento oficial de identificação com foto e 
o Cartão de Informação do Candidato, impresso através do endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br
10.5.1 São considerados documentos de identidade as carteiras e/ou cédulas de identidade expedidas 
pelas Secretarias de Segurança, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar, pelo Ministério das Relações 
Exteriores, cédulas de identidade fornecidas por ordens e conselhos de classe, que, por lei federal, valem 
como documento de identidade, a Carteira de Trabalho e Previdência Social, carteira de reservista com foto 
ou certificado de dispensa com foto, bem como a Carteira Nacional de Habilitação com foto, nos termos da 
Lei nº 9.503, art. 159, de 23/9/97.
10.5.2 No caso de perda ou roubo do documento de identificação, o candidato deverá apresentar certidão 
que ateste o registro da ocorrência em órgão policial expedida há, no máximo, 30 (trinta) dias da data da 
realização da Prova Objetiva e, ainda, ser submetido à identificação especial, consistindo na coleta de 
impressão digital.
10.5.3 Não serão aceitos como documentos de identidade protocolos de solicitação de documentos, 
certidões de nascimento e de casamento, títulos eleitorais, carteiras funcionais sem valor de identidade, 
Carteira de Habilitação sem foto, documento digital acessado de forma on-line, carteira de estudante, 
Carteiras de Agremiações Desportivas, fotocópias dos documentos de identidade, ainda que autenticadas, 
bem como documentos ilegíveis e/ou não identificáveis.
10.6 Não haverá segunda chamada para a Prova Objetiva, ficando o candidato ausente, por qualquer 
motivo, eliminado do Concurso Público.
10.7 Após a abertura do pacote de provas, o candidato não poderá consultar ou manusear qualquer material 
de estudo ou leitura.
10.8 Em hipótese alguma será permitido ao candidato:
10.8.1 prestar a prova sem que esteja portando um documento oficial de identificação original que 
contenha, no mínimo, foto, filiação e assinatura;
10.8.2 realizar a prova sem que sua inscrição esteja previamente confirmada;
10.8.3 ingressar no local de prova após o fechamento do portão de acesso;
10.8.4 realizar a prova fora do horário ou espaço físico pré-determinados;
10.8.5 comunicar-se com outros candidatos durante a realização da prova;
10.8.6 portar indevidamente e/ou fazer uso de quaisquer dos objetos e/ou equipamentos citados no item 13 
deste Edital;
10.8.7 em toda e quaisquer dependências físicas onde será realizada a prova, o uso de quaisquer dispositivos 
eletrônicos relacionados no item 13 deste edital. É expressamente proibida a realização de qualquer tipo 
de imagem, por qualquer meio eletrônico, do local de prova, por parte do candidato, cabendo ao Instituto 
AOCP a aplicação da penalidade devida.
10.9 O Instituto AOCP recomenda que o candidato não leve nenhum dos objetos ou equipamentos 
relacionados no item 13 deste Edital. Caso seja necessário o candidato portar alguns desses objetos, 
estes deverão ser obrigatoriamente acondicionados em envelopes de guarda de pertences fornecidos pela 

Instituto AOCP e conforme o previsto neste Edital. Aconselha-se que os candidatos retirem as baterias 
dos celulares antes do acondicionamento no envelope, garantindo, assim, que nenhum som será 
emitido, inclusive do despertador caso esteja ativado.
10.10 O Instituto AOCP não ficará responsável pela guarda de quaisquer objetos pertencentes aos candidatos, 
tampouco se responsabilizará por perdas ou extravios de objetos ou de equipamentos eletrônicos ocorridos 
durante a realização da prova, nem por danos neles causados.
10.11 Não será permitida entrada de candidatos no local de realização da prova portando armas. O candidato 
que estiver armado será encaminhado à Coordenação do Concurso, para desmuniciamento da arma, antes 
do início da realização da Prova Objetiva. O Instituto AOCP não efetuará a guarda de nenhum tipo de arma 
do candidato.
10.12 Não será permitido o ingresso ou a permanência de pessoa estranha ao certame, em qualquer local de 
prova, durante a realização da Prova Objetiva, salvo o previsto no subitem 7.2.2 deste Edital.
10.13 O Instituto AOCP poderá, a seu critério, coletar impressões digitais dos candidatos, bem como 
utilizar detectores de metais.
10.14 Ao terminar a Prova Objetiva, o candidato entregará, obrigatoriamente, ao fiscal de sala sua Folha de 
Respostas devidamente preenchida e assinada.
10.15 Em hipótese alguma haverá substituição da Folha de Respostas por erro do candidato.
10.15.1 O candidato deverá transcrever as respostas da Prova Objetiva para a Folha de Respostas, que 
será o único documento válido para a correção. O preenchimento da Folha de Respostas é de inteira 
responsabilidade do candidato, que deverá proceder conforme as instruções contidas na mesma e na capa 
do caderno de questões.
10.15.2 O candidato deverá assinalar as respostas das questões da Prova Objetiva na Folha de Respostas, 
preenchendo os alvéolos com caneta esferográfica transparente, de tinta azul ou preta.
10.15.3 Os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente na Folha de Respostas serão de 
inteira responsabilidade do candidato, tais como marcação rasurada, marcação não preenchida 
integralmente, marcações feitas a lápis, ou qualquer outro tipo diferente da orientação contida na 
Folha de Respostas ou na capa do caderno de questões.
10.15.4 O candidato não deverá amassar, molhar, dobrar, rasgar, manchar ou, de qualquer modo, danificar 
a sua Folha de Respostas, sob pena de arcar com os prejuízos advindos da impossibilidade de realização do 
processamento eletrônico desta.
10.16 Após identificado e acomodado na sala, o candidato somente poderá ausentar-se da mesma 60 
(sessenta) minutos após o início da prova, acompanhado de um fiscal. Exclusivamente nos casos de 
alteração psicológica e/ou fisiológica temporários e necessidade extrema, em que o candidato necessite 
ausentar-se da sala antes dos 60 (sessenta) minutos iniciais da prova, poderá fazê-lo desde que acompanhado 
de um fiscal.
10.17 O candidato poderá entregar sua Folha de Respostas e deixar definitivamente o local de realização 
da Prova Objetiva somente após decorridos, no mínimo, 60 (sessenta) minutos do seu início, porém não 
poderá levar consigo o Caderno de Questões e nenhum tipo de anotação de suas respostas.
10.18 Os três últimos candidatos só poderão deixar a sala após entregarem suas Folhas de Respostas e 
assinarem o termo de fechamento do envelope, no qual serão acondicionadas as Folhas de Respostas da 
sala.
10.19 O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões desde que permaneça na sala até o 
final do período estabelecido no subitem 10.20 deste Edital, devendo, obrigatoriamente, devolver ao 
fiscal da sala sua Folha de Respostas, devidamente preenchida e assinada.
10.20 A Prova Objetiva terá a duração de 4 (quatro) horas, incluído o tempo de marcação na Folha de 
Respostas. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a realização da prova em 
razão do afastamento de candidato da sala de prova.
10.21 O espelho da Folha de Respostas do candidato será divulgado no endereço eletrônico do Instituto 
AOCP www.institutoaocp.org.br na mesma data da divulgação do resultado da Prova Objetiva, ficando 
disponível para consulta durante o prazo recursal.
10.22 A Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, será distribuída e avaliada conforme as 
Tabelas do item 9 deste Edital.
10.24 Condições de Biossegurança em virtude da Pandemia do COVID-19:
10.24.1 É obrigatório e de responsabilidade individual do candidato o uso de máscara facial, opcionalmente 
acrescida de protetor facial (face shield), durante todo o período e em qualquer local da instituição onde 
será aplicada a prova, sendo que o Instituto AOCP não fornecerá máscaras.
10.24.2 Uso obrigatório de álcool em gel, disponibilizado no local de prova, em áreas comuns, 
principalmente sanitários.
10.24.3 É obrigatório respeitar o distanciamento social entre pessoas, conforme sinalizações visuais e 
orientação da equipe de aplicação.
10.24.4 Os candidatos estarão sujeitos à aferição de temperatura na entrada do estabelecimento para a 
realização da prova ou na entrada de sala.
10.24.5 Aos acompanhantes, no caso das lactantes, também será obrigatória a utilização de máscara 
protetora facial e a não utilização será motivo de impedimento para acesso ao local.
10.24.6 Quando solicitado, o candidato deverá retirar a máscara de proteção facial para que o fiscal possa 
realizar a sua identificação na entrada da sala de provas, bem como nas demais situações em que for 
solicitada tal providência.
10.24.7 Por orientação das autoridades sanitárias é vedado o consumo de alimentos na sala de aplicação de 
prova. Em casos excepcionais, quando comprovada a extrema necessidade será disponibilizado um espaço 
adequado e monitorado para essa finalidade.
10.24.8 Os candidatos que se recusarem a seguir as condições acima elencadas e demais orientações dos 
fiscais e das autoridades de saúde no que se refere às medidas adotadas contra o contágio e disseminação da 
Covid-19, estarão sujeitos à eliminação no certame.
10.24.9 Não haverá segunda chamada para as Provas, ficando o candidato ausente, por qualquer motivo, 
eliminado do Concurso Público, nos termos do item 10.6 do Edital de Abertura.
10.24.10 A data de aplicação da prova poderá ser remarcada em caso de decretos de isolamento social 
rigoroso.
10.24.11 Mais orientações sobre as boas práticas de biossegurança serão informadas e/ou solicitadas no 
dia da realização das provas, ou através de Comunicado específico divulgado no endereço eletrônico do 
Instituto AOCP www.institutoaocp.org.br.
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11. DA DIVULGAÇÃO DO GABARITO PRELIMINAR

11.1 O gabarito preliminar e o caderno de questões da Prova Objetiva serão divulgados no mesmo dia 
da Prova Objetiva, no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br, e posteriormente no Diário Oficial 
de Bauru.
11.2 Quanto ao gabarito preliminar e o caderno de questões divulgados, caberá a interposição de recurso, 
devidamente fundamentado, nos termos do item 14 deste Edital.

12. DO RESULTADO FINAL E CLASSIFICAÇÃO

12.1 Será considerado aprovado no Concurso Público o candidato que obtiver a pontuação e a classificação 
mínimas exigidas para aprovação, nos termos deste Edital.
12.1.1 Os candidatos serão classificados em ordem decrescente de nota final, observado o cargo em que 
concorrem.
12.2 Para os cargos de NÍVEL FUNDAMENTAL E NÍVEL MÉDIO a Nota Final dos candidatos 
habilitados será igual à nota obtida na prova objetiva.
12.3 Na hipótese de igualdade da nota final, terá preferência, sucessivamente, o candidato que:
a) tiver maior idade, dentre os candidatos com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, até a data de 
publicação do resultado e classificação deste concurso, conforme artigo 27, parágrafo único, do Estatuto do 
Idoso (Lei n.º 10.741, de 1.º de outubro de 2003).
b) obtiver maior pontuação em Língua Portuguesa;
c) obtiver maior pontuação em Matemática;
d) Noções de Informática se houver;
e) obtiver maior pontuação em Legislação;
f) obtiver maior pontuação em Atualidades;
g) obtiver maior pontuação em História e Geografia do Brasil se houver;
h) persistindo o empate, terá preferência o candidato com mais idade (exceto os enquadrados na alínea “a” 
deste subitem), considerando dia, mês, ano e, se necessário, hora e minuto do nascimento.
12.4 O resultado final do Concurso Público será publicado por meio de duas listagens na provável data 
de 19/07/2022 no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br bem como por meio do Diário Oficial de 
Bauru, posteriormente, a saber:
a) Lista Geral, contendo a classificação de todos os candidatos habilitados, inclusive os inscritos como 
pessoa com deficiência, em ordem de classificação, respeitados os cargos para os quais se inscreveram;
b) Lista de Pessoas com Deficiência, contendo a classificação exclusiva dos candidatos habilitados inscritos 
como pessoa com deficiência, em ordem de classificação, respeitados os cargos para os quais se inscreveram.
12.5 O candidato eliminado será excluído do Concurso Público e não constará da lista de classificação final.

13. DA ELIMINAÇÃO

13.1 Será eliminado do Concurso Público o candidato que:
13.1.1 apresentar-se após o fechamento dos portões, ou não estiver presente na sala ou local de realização 
da prova no horário determinado para o seu início;
13.1.2 não apresentar o documento de identidade exigido no subitem 10.5.1, ou 10.5.2, deste Edital;
13.1.3 for surpreendido, durante a realização da prova, em comunicação com outro candidato, utilizando-se 
de material não autorizado ou praticando qualquer modalidade de fraude para obter aprovação própria ou 
de terceiros;
13.1.4 for surpreendido, durante a realização da prova, utilizando e/ou portando indevidamente ou 
diferentemente das orientações deste Edital:
a) equipamentos eletrônicos, mesmo que desligados, como máquinas calculadoras, MP3, MP4, 
telefone celular, tablets, smartwatches, notebook, gravador, máquina fotográfica, controle de alarme 
de carro e/ou qualquer aparelho similar;
b) livros, anotações, réguas de cálculo, dicionários, códigos e/ou legislação e impressos que não 
estejam expressamente permitidos ou qualquer outro material de consulta;
c) bolsa, relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como 
chapéu, boné, gorro, etc;
13.1.5 tenha qualquer objeto, tais como aparelho celular, aparelhos eletrônicos, smartwatches, ou 
relógio de qualquer espécie, que venha a emitir qualquer som ou vibração, mesmo que devidamente 
acondicionado no envelope de guarda de pertences e/ou conforme as orientações deste Edital, durante 
a realização da prova;
13.1.6 realizar qualquer tipo de registro fotográfico, seja por quaisquer meios, após a entrada na sala de 
prova;
13.1.7 for surpreendido dando ou recebendo auxílio para a execução da prova;
13.1.8 faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação da prova, com as 
autoridades presentes ou com os demais candidatos;
13.1.9 fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio, que não os 
permitidos;
13.1.10 afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de fiscal;
13.1.11 ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando a Folha de Respostas;
13.1.12 descumprir as instruções contidas no caderno de questões e na Folha de Respostas;
13.1.13 perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido;
13.1.14 não permitir a coleta de sua assinatura e, quando for o caso, coleta da impressão digital durante a 
realização da prova;
13.1.15 for surpreendido portando qualquer tipo de arma;
13.1.16 recusar-se a ser submetido ao detector de metal;
13.1.17 ausentar-se da sala portando o caderno de questões da Prova Objetiva antes do tempo determinado 
no subitem 10.20;
14.1.18 recusar-se a entregar o material da prova ao término do tempo destinado para a sua realização;
13.1.19 não atingir a pontuação mínima estabelecida no subitem 9.4 deste Edital.
13.2 Se, a qualquer tempo, for constatado por qualquer meio, ter o candidato se utilizado de processo ilícito, 
sua prova será anulada e ele será automaticamente eliminado do Concurso Público.

14. DOS RECURSOS

14.1 Caberá interposição de recursos, devidamente fundamentados, ao Instituto AOCP, no prazo de 5 
(cinco) dias úteis da publicação no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br, e Diário Oficial de Bauru 
das decisões objetos dos recursos, assim entendidos:
14.1.1 contra o indeferimento da solicitação de isenção da taxa de inscrição;
14.1.2 contra o indeferimento da inscrição nas condições: pagamento não confirmado, condição especial e 
inscrição como pessoa com deficiência.
14.1.3 contra as questões da Prova Objetiva e o gabarito preliminar;
14.1.4 contra o resultado da Prova Objetiva;
14.1.6 contra a nota final e a classificação dos candidatos.
14.2 É de exclusiva responsabilidade do candidato o acompanhamento da publicação das decisões 
objetos dos recursos no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br e no Diário Oficial de Bauru, sob 
pena de perda do prazo recursal.
14.3 Os recursos deverão ser protocolados em requerimento próprio, através de link disponível no endereço 
eletrônico www.institutoaocp.org.br
14.4 Os recursos deverão ser individuais e devidamente fundamentados. Especificamente para o caso do 
subitem 14.1.3, o recurso deverá estar acompanhado de citação da bibliografia.
14.5 Os recursos interpostos que não se refiram especificamente aos eventos aprazados ou interpostos fora 
do prazo estabelecido neste Edital não serão apreciados.
14.6 Admitir-se-á um único recurso por candidato para cada evento referido no subitem 14.1 deste Edital.
14.7 Admitir-se-á um único recurso por questão para cada candidato, relativamente ao gabarito preliminar 
divulgado, não sendo aceitos recursos coletivos.
14.8 Na hipótese de alteração do gabarito preliminar por força de provimento de algum recurso, as provas 
objetivas serão recorrigidas de acordo com o novo gabarito.
14.9 Se da análise do recurso, pela Banca Examinadora do Instituto AOCP, resultar anulação de questão(ões) 
ou alteração de gabarito da Prova Objetiva, o resultado da mesma será recalculado de acordo com o novo 
gabarito.
14.10 No caso de anulação de questão(ões) da Prova Objetiva, a pontuação correspondente será atribuída a 
todos os candidatos, inclusive aos que não tenham interposto recurso.
14.11 Caso haja procedência de recurso interposto dentro das especificações, poderá, eventualmente, 
alterar-se a classificação inicial obtida pelo candidato para uma classificação superior ou inferior, ou, ainda, 
poderá acarretar desclassificação do candidato que não obtiver nota mínima exigida para a aprovação.
14.12 Recurso interposto em desacordo com este Edital não será considerado.
14.13 O prazo para interposição de recurso é preclusivo e comum a todos os candidatos.
14.14 Os recursos serão recebidos sem efeito suspensivo, exceto no caso de ocasionar prejuízos irreparáveis 
ao candidato.
14.15 Não serão aceitos recursos via fax, via correio eletrônico ou, ainda, fora do prazo.
14.16 Os recursos contra as questões da Prova Objetiva e gabarito preliminar serão analisados e somente 
serão divulgadas as respostas dos recursos DEFERIDOS no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br 
e no Diário Oficial de Bauru. Não serão encaminhadas respostas individuais aos candidatos.
14.16.1 As respostas aos recursos interpostos pelos candidatos, contra as demais fases do certame, ficarão 
disponíveis para consulta individual do candidato no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br do 
Instituto AOCP por 10 (dez) dias, a contar da data de publicação do edital de resultado a que se refere.
14.17 A Banca Examinadora do Instituto AOCP, empresa responsável pela organização do certame, 
constitui última instância administrativa para recursos, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual 
não caberão recursos ou revisões adicionais.

15. DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL

15.1 O resultado final do Concurso Público, após decididos todos os recursos interpostos, será homologado 
pela Câmara Municipal de Bauru e publicado em Diário Oficial de Bauru e no endereço eletrônico www.
institutoaocp.org.br em duas listas, em ordem classificatória, com pontuação: uma lista contendo a 
classificação de todos os candidatos, inclusive a dos candidatos com deficiência, e outra somente com a 
classificação dos candidatos com deficiência.

16. DA NOMEAÇÃO PARA POSSE

16.1 A nomeação para posse será publicada no Diário Oficial do Município e no endereço eletrônico oficial 
da Câmara Municipal de Bauru, www.bauru.sp.leg.br – ícone: LEGISLAÇÃO – Diário Oficial de Bauru 
sendo de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento dos editais de convocação que serão 
publicados.
16.2 O candidato que deixar de comparecer no prazo fixado no Edital de Nomeação será considerado como 
desistente e substituído, na sequência, pelo imediatamente classificado.
16.3 A posse no cargo dependerá de prévia inspeção médica oficial do Município. O candidato nomeado 
somente será empossado se for julgado APTO física e mentalmente para o exercício do cargo. Caso seja 
considerado inapto para exercer o cargo, não será empossado, perdendo automaticamente a vaga, sendo 
convocado o próximo habilitado da lista, obedecida a ordem de classificação.
16.4 Para investidura no cargo o candidato, além dos demais requisitos previstos neste Edital, deverá 
apresentar os seguintes documentos:
a) cópia de documento oficial de identificação com foto;
b) cópia do Cadastro de Pessoa Física – CPF;
c) cópia do Título de Eleitor com comprovante de votação na última eleição;
d) cópia da Carteira e/ou Certificado de reservista, se do sexo masculino;
e) uma foto 3x4 recente e tirada de frente;
f) cópia da certidão de nascimento ou casamento;
g) cópia da certidão de nascimento dos filhos menores de 21 (vinte e um) anos, quando couber;
h) cópias do Diploma ou Certificado de Conclusão do Curso, bem como os demais documentos 
comprobatórios dos requisitos exigidos para o cargo ao qual se inscreveu;
i) documentos PIS/ PASEP;
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j) Cópia CTPS e cartão SUS;
k) Documentos listados no item 3 deste Edital;
l) Demais documentos que a Câmara Municipal de Bauru julgar necessários, posteriormente informados.
16.5 O candidato, após a nomeação, deverá comparecer à Diretoria de Recursos Humanos da Câmara 
Municipal de Bauru, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da publicação, munido de documento 
de identidade original junto aos documentos citados no item 3 e subitem 16.4.

17. DAS DISPOSIÇÕES SOBRE TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS - LEI FEDERAL Nº 
13.709/2018

17.1 O Instituto AOCP declara que as principais bases legais para o tratamento dos dados pessoais do 
candidato serão, sem prejuízo de outras que eventualmente se façam necessárias e estejam amparadas na 
Lei Federal nº 13.709/2018:
a) cumprimento de obrigação legal ou regulatória (em relação ao artigo 37, incisos II e VIII, da Constituição 
Federal de 1988, os quais preveem que a investidura em cargos públicos, dependem de aprovação em 
concurso público;
b) execução de contrato entre a Câmara Municipal de Bauru e o Instituto AOCP para os fins de condução 
do certame;
c) legítimo interesse para a garantia da lisura e prevenção à fraude nos Concursos Públicos;
d) a depender do caso o consentimento, o qual virá de forma destacada e específica no preenchimento do 
formulário, concedendo sempre a opção do não consentimento e tratamento daquele dado em específico.
17.1.1 O Instituto AOCP declara-se controlador dos dados pessoais tratados com a finalidade específica 
para a aplicação e execução do certame, sendo que nos demais casos, figura tão somente como operadora 
de dados da [Câmara Municipal de Bauru], a quem os dados são repassados e quem define a finalidade e 
demais elementos essenciais de seu tratamento.
17.2 Campos presentes no formulário de inscrição:
a) CPF / Nome / Data de Nascimento / Sexo / RG / Órgão Emissor / Data Emissão / Estado Emissor / Nome 
da Mãe / Email / Telefone FIXO / Celular / Logradouro / Número / Bairro / CEP / Cidade / Estado / Possui 
deficiência? / Necessita de condições especiais? / Necessita de Tempo adicional? / Senha.

18. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

18.1 Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos, enquanto 
não consumada a providência do evento que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em 
Comunicado ou Aviso Oficial, oportunamente divulgado no endereço eletrônico do Instituto AOCP www.
institutoaocp.org.br e da Câmara Municipal de Bauru, no endereço eletrônico www.bauru.sp.leg.br.
18.1.1 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar frequentemente as publicações de todos os 
comunicados e Editais referentes ao Concurso Público de que trata este Edital, no endereço eletrônico do 
Instituto AOCP www.institutoaocp.org.br, bem como por meio do Diário Oficial de Bauru.
18.2 Qualquer inexatidão e/ou irregularidade constatada nas informações e documentos do candidato, 
ou quando constatada a omissão ou declaração falsa de dados ou condições, ou, ainda, irregularidade na 
realização das provas, com finalidade de prejudicar direito ou criar obrigação, mesmo que já tenha sido 
divulgado o resultado deste Concurso Público e embora o candidato tenha obtido aprovação, levará à 
sua eliminação, sendo considerados nulos todos os atos decorrentes da sua inscrição, após procedimento 
administrativo em que lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras 
sanções cabíveis.
18.3 Os prazos estabelecidos neste Edital são preclusivos, contínuos e comuns a todos os candidatos, 
não havendo justificativa para o não cumprimento e para a apresentação de documentos após as datas 
estabelecidas.
18.4 Os documentos produzidos, enviados e utilizados pelos candidatos, em todas as etapas do concurso, 
são de uso exclusivo do Instituto AOCP e, em caso de necessidade, da Câmara Municipal de Bauru sendo 
terminantemente vedada a sua disponibilização a terceiros ou a devolução ao candidato.
18.5 O candidato, ao realizar sua inscrição, manifesta ciência quanto à possibilidade de divulgação de 
informações (tais como nome, data de nascimento, notas e desempenho, entre outras) que são essenciais para 
o fiel cumprimento da publicidade dos atos atinentes ao certame. Tais informações poderão, eventualmente, 
ser encontradas na internet, por meio de mecanismos de busca.
18.6 Não haverá segunda chamada para quaisquer das fases do concurso, seja qual for o motivo da ausência 
do candidato, nem serão aplicadas provas em locais ou horários diversos dos estipulados no documento 
de confirmação de inscrição, neste Edital e em outros Editais referentes às fases deste Concurso Público.
18.6.1 O não comparecimento do candidato a qualquer das fases acarretará sua eliminação do concurso.
18.7 A Câmara Municipal de Bauru e o Instituto AOCP não se responsabilizam por quaisquer tipo de 
despesas, com viagens e/ou estadia dos candidatos, para prestarem as provas deste Concurso Público.
18.8 O Instituto AOCP não se responsabiliza por quaisquer cursos, textos e apostilas referentes a este 
Concurso Público.
18.9 O candidato que necessitar atualizar dados pessoais e/ou endereço residencial poderá requerer a 
alteração através de solicitação assinada pelo próprio candidato, por meio do e-mail de atendimento ao 
candidato candidato@institutoaocp.org.br, anexando os documentos que comprovem tal alteração, com 
expressa referência ao Concurso, Cargo e número de Inscrição, até a data de publicação da homologação 
do resultado final do certame. Em caso de dúvida, o candidato poderá entrar em contato com o Instituto 
AOCP através do telefone (44) 3013-4900, na Central de Relacionamento com o Candidato, para maiores 
orientações. Após a homologação do certame, o candidato poderá requerer a alteração junto à Câmara 
Municipal de Bauru, situada na Praça D. Pedro II, nº 1-50 CEP 17015-230, Bauru/SP, ou enviar a 
documentação via SEDEX com AR para o mesmo endereço, aos cuidados do Serviço de Pessoal/ Diretoria 
de Recursos Humanos.
18.9.1 A Câmara Municipal de Bauru e o Instituto AOCP não se responsabilizam por eventuais prejuízos 
aos candidatos decorrentes de:
a) endereço eletrônico incorreto e/ou desatualizado;
b) endereço residencial desatualizado;
c) correspondência devolvida pela Empresa de Correios e Telégrafos (ECT) por razões diversas;
d) outras informações, divergentes e/ou errôneas, fornecidas pelo candidato, tais como: dados pessoais, 
telefones e documentos.

18.10 Não serão considerados requerimentos, reclamações, notificações extrajudiciais ou quaisquer outros 
instrumentos similares, cujo teor não seja objeto de recurso apontado neste Edital.
18.11 Os casos omissos serão resolvidos pelo Presidente da Câmara Municipal de Bauru, ouvido o Instituto 
AOCP.
18.12 Será admitida a impugnação deste Edital, desde que devidamente fundamentada, no prazo de 5 
(cinco) dias úteis a contar da sua publicação no Diário Oficial de Bauru.
18.12.1 A impugnação deverá ser protocolada pessoalmente ou enviada, dentro do prazo estipulado, via 
Sedex com AR (aviso de Recebimento) para o endereço do Instituto AOCP, situada na Av. Dr. Gastão 
Vidigal, nº 959, Bairro: Zona 08, CEP: 87.050-440, Maringá/PR.
18.13 Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

Bauru/SP, 17 de março de 2022.

MARCOS ANTONIO DE SOUZA
Presidente

Câmara Municipal de Bauru, SP.

ANEXO I -  DOS REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2022

NÍVEL FUNDAMENTAL

CARGO 101: AGENTE DE SERVIÇOS AUXILIARES  I

Requisitos: Ensino Fundamental Completo
Atribuições: Executar as tarefas de limpeza e manutenção dos próprios e dos materiais permanentes 
da Câmara; exercer atividades de entrega de materiais, documentos e afins; exercer tarefas singelas 
com tiragens de cópias e reprografia; prestar serviços próprios de servente, nas sessões, audiências e 

outros eventos da Câmara, quando convocados; executar tarefas de copa e cozinha, bem como atender 
ao plenário nessas atividades; auxiliar excepcionalmente, prestando serviços nas portarias da Câmara, 
quando necessário; e executar as demais tarefas e atividades próprias de agente de serviços auxiliares.

NÍVEL MÉDIO

CARGO 201: RECEPCIONISTA

Requisitos: Ensino Médio Completo

Atribuições: Atender na recepção, pessoas que vêm à Câmara, encaminhando-as para os locais 
solicitados; impedir o ingresso e a permanência nas dependências da Câmara de pessoas não autorizadas; 

impedir a circulação de pessoas que venham comercializar ou vender serviços no recinto da Câmara, 
salvo determinação superior em contrário; manter, mediante registro ou outro sistema, o controle 

de circulação de pessoas que se dirijam à Câmara; registrar, utilizando sistema de processamento de 
dados, a presença de autoridades e pessoas convidadas que compareçam às solenidades; receber as 

correspondências endereçadas à Câmara encaminhando-as aos setores competentes; exercer as demais 
atividades inerentes ao cargo; exercer atividades no protocolo geral da Câmara e as tarefas atinentes 
a ele, registrando os documentos de entrada e saída do âmbito desta, acompanhando o seu percurso 

enquanto não arquivado (Redação acrescida pela Resolução nº 465/2005)

CARGO 202: ASSISTENTE LEGISLATIVO I

Requisitos: Ensino Médio Completo
Atribuições: Observada a complexidade de seu cargo, prestar serviços burocráticos nas unidades 

administrativas da Câmara que exijam esse tipo de serviço, sendo exigido no mínimo, para o exercício 
do cargo, ter certificado de conclusão regular ou técnico de nível médio, bem como dominar o uso de 

equipamentos de processamento de dados usados em atividades burocráticas.

CARGO 203: VIGIA
Requisitos: Ensino Médio Completo

Atribuições: Vigiar a parte externa do prédio durante sua escala de trabalho, anotando todas as 
ocorrências que por ventura acontecerem, registrando seus horários em relógios próprios fixados para tal; 

acionar os órgãos de segurança e os responsáveis pelo prédio, quando necessário; acompanhar pessoas 
autorizadas a entrarem no prédio durante sua escala; zelar pela segurança dos veículos estacionados no 

pátio, desde que autorizados para tal; realizar demais tarefas próprias de vigia externo.

ANEXO II - DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº001/2022

CONHECIMENTOS COMUNS AO CARGO DE NÍVEL FUNDAMENTAL

CARGO 101: AGENTE DE SERVIÇOS AUXILIARES I

Língua Portuguesa: Definição e aplicações: sujeito, predicado, verbo, substantivo, adjetivo, artigo, 
numeral, pronome, advérbio, preposição, conjunção, interjeição, pontuação, ortografia, acentuação, 
oração, regência, concordância, morfologia, fonologia, figuras de linguagem, antônimo, homônimo, 
sinônimo, abreviações; Leitura, análise, compreensão e interpretação de textos: estrutura e normas 

linguísticas; Literatura brasileira: períodos literários, características.

Matemática: Números naturais, inteiros, racionais e irracionais; Operações básicas: adição, subtração, 
multiplicação e divisão; Números decimais; porcentagem, razão e proporção, Sistemas de medidas: 

distância, peso, tempo, velocidade, graus, litros; Juros simples e composto.
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Noções de Informática: Conceitos e fundamentos básicos. Conhecimento e utilização dos principais 
softwares utilitários (compactadores de arquivos, chat, clientes de e-mails, reprodutores de vídeo, 

visualizadores de imagem, antivírus). Conceitos básicos de Hardware (Placa-mãe, memórias, 
processadores (CPU) e disco de armazenamento HDs, CDs e DVDs). Periféricos de computadores. 

Ambientes operacionais: utilização básica dos sistemas operacionais Windows 7 e Windows 10. 
Utilização de ferramentas de texto, planilha e apresentação do pacote Microsoft Ofice (Word, Excel e 
PowerPoint) – versões 2010, 2013 e 2016. Utilização de ferramentas de texto, planilha e apresentação 
do pacote LibreOffice (Writer, Calc e Impress) - versões 5 e 6. Conceitos de tecnologias relacionadas à 
Internet, busca e pesquisa na Web. Navegadores de internet: Internet Explore, Mozilla Firefox, Google 

Chrome. Conceitos básicos de segurança na Internet e vírus de computadores.
Atualidades: Tópicos atuais e relevantes de diversas áreas, tais como: economia, sociedade, educação, 

tecnologia, energia, desenvolvimento sustentável, segurança, artes e literatura e suas vinculações 
históricas, considerar o período de janeiro/2020 até a data de publicação deste Edital e fatos de esfera: 

municipal, estadual, nacional e internacional.
Legislação: Regimento Interno da Câmara Municipal de Bauru (Resolução 263/90, atualizada até a 

Resolução 577/21).

CONHECIMENTOS PARA O CARGO DE NÍVEL MÉDIO: ASSISTENTE LEGISLATIVO
CARGO 202: ASSISTENTE LEGISLATIVO

Língua Portuguesa: Compreensão e interpretação de texto. Tipologia e gêneros textuais. Figuras de 
linguagem. Significação de palavras e expressões. Relações de sinonímia e de antonímia. Ortografia. 

Acentuação gráfica. Uso da crase. Morfologia: classes de palavras variáveis e invariáveis e seus 
empregos no texto. Locuções verbais (perífrases verbais). Funções do “que” e do “se”. Elementos 
de comunicação e funções da linguagem. Domínio dos mecanismos de coesão textual: emprego 
de elementos de referenciação, substituição e repetição, de conectores e de outros elementos de 

sequenciação textual; emprego de tempos e modos verbais. Domínio dos mecanismos de coerência 
textual. Reescrita de frases e parágrafos do texto: significação das palavras; substituição de palavras 

ou de trechos de texto; reorganização da estrutura de orações e de períodos do texto; reescrita de textos 
de diferentes gêneros e níveis de formalidade. Sintaxe: relações sintático-semânticas estabelecidas na 
oração e entre orações, períodos ou parágrafos (período simples e período composto por coordenação 
e subordinação). Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Colocação pronominal. 

Emprego dos sinais de pontuação e sua função no texto. Função textual dos vocábulos. Variação 
linguística.

Matemática: Números naturais, inteiros, racionais e irracionais; Equações, funções e inequações (1º 
e 2º graus, modular e exponencial); radicais, potenciação, fatoração, porcentagem, razão e proporção, 
conjuntos, expressões literais e algébricas, progressão aritmética e geométrica; Sistemas de medidas: 
distância, peso, tempo, velocidade, graus, litros; Juros simples/composto.  Resolução de problemas 
envolvendo frações, conjuntos, porcentagens, sequências (com números, com figuras, de palavras). 

Raciocínio lógico-matemático: proposições, conectivos, equivalência e implicação lógica, argumentos 
válidos.

História e Geografia do Brasil: História e Geografia do Brasil: História do Brasil – Período Pré-
colonia; Período Colonial; Período Imperial; Período Republicano; Geografia do Brasil – regiões 

brasileiras, população do Brasil, energia e minerais, cidadania e cultura, economia brasileira, 
industrialização, questões ambientais, geografia física do Brasil.

Noções de Informática: Conceitos e fundamentos básicos. Conhecimento e utilização dos principais 
softwares utilitários (compactadores de arquivos, chat, clientes de e-mails, reprodutores de vídeo, 

visualizadores de imagem, antivírus). Identificação e manipulação de arquivos. Backup de arquivos. 
Conceitos básicos de Hardware (Placa-mãe, memórias, processadores (CPU) e disco de armazenamento 

HDs, CDs e DVDs). Periféricos de computadores. Ambientes operacionais: utilização dos sistemas 
operacionais Windows 7 e Windows 10. Conceitos básicos sobre Linux e Software Livre. Utilização 

de ferramentas de texto, planilha e apresentação do pacote Microsoft Office (Word, Excel e 
PowerPoint) – versões 2010, 2013 e 2016. Utilização de ferramentas de texto, planilha e apresentação 

do pacote LibreOffice (Writer, Calc e Impress) - versões 5 e 6. Utilização e configuração de e-mail 
no Microsoft Outlook. Conceitos de tecnologias relacionadas à Internet e Intranet, busca e pesquisa 
na Web, mecanismos de busca na Web. Navegadores de internet: Internet Explorer, Mozilla Firefox, 

Google Chrome. Segurança na internet; vírus de computadores; Spyware; Malware; Phishing e Spam. 
Transferência de arquivos pela internet.

Atualidades: Tópicos atuais e relevantes de diversas áreas, tais como: economia, sociedade, educação, 
tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, segurança, artes e literatura e 
suas vinculações históricas, considerar o período de janeiro/2020 até a data de publicação deste Edital e 

fatos de esfera: municipal, estadual, nacional e internacional.

Legislação: Constituição da República Federativa do Brasil de 1988: artigos 1º a 88; Lei Orgânica do 
Município de Bauru; Regimento Interno da Câmara Municipal de Bauru (podem ser obtidos por meio do 

site: www.bauru.sp.leg.br – menu: Legislação: Lei Orgânica Municipal / Regimento Interno).

CONHECIMENTOS PARA O CARGO DE NÍVEL MÉDIO:  RECEPCIONISTA  
CARGO 201: RECEPCIONISTA

Língua Portuguesa: Leitura e interpretação de textos de variados gêneros discursivos; Registros 
formal e informal da linguagem; Aspectos linguísticos na construção do texto; Fonética: prosódia, 

ortografia; Morfologia: formação, classificação e flexão das palavras; Sintaxe: concordâncias verbal e 
nominal, regências verbal e nominal, colocação pronominal, emprego de nomes, pronomes, conjunções, 

advérbios, modos e tempos verbais; Semântica: polissemia, paronímia, homonímia, denotação e 
conotação; Textualidade: coesão, coerência, intertextualidade, argumentação; Pontuação; Tipos de 

discurso: direto e indireto.
Matemática: Números naturais, inteiros, racionais e irracionais; Equações, funções e inequações (1º 
e 2º graus, modular e exponencial); radicais, potenciação, fatoração, porcentagem, razão e proporção, 
conjuntos, expressões literais e algébricas, progressão aritmética e geométrica; Sistemas de medidas: 

distância, peso, tempo, velocidade, graus, litros; Juros simples/composto.
História e Geografia do Brasil: História e Geografia do Brasil: História do Brasil – Período Pré-
Colonial; Período Colonial; Período Imperial; Período Republicano; Geografia do Brasil – regiões 

brasileiras, população do Brasil, energia e minerais, cidadania e cultura, economia brasileira, 
industrialização, questões ambientais, geografia física do Brasil.

Noções de Informática: Conceitos e fundamentos básicos. Conhecimento e utilização dos principais 
softwares utilitários (compactadores de arquivos, chat, clientes de e-mails, reprodutores de vídeo, 

visualizadores de imagem, antivírus). Identificação e manipulação de arquivos. Backup de arquivos. 
Conceitos básicos de Hardware (Placa-mãe, memórias, processadores (CPU) e disco de armazenamento 

HDs, CDs e DVDs). Periféricos de computadores. Ambientes operacionais: utilização dos sistemas 
operacionais Windows 7 e Windows 10. Conceitos básicos sobre Linux e Software Livre. Utilização 

de ferramentas de texto, planilha e apresentação do pacote Microsoft Office (Word, Excel e 
PowerPoint) – versões 2010, 2013 e 2016. Utilização de ferramentas de texto, planilha e apresentação 

do pacote LibreOffice (Writer, Calc e Impress) - versões 5 e 6. Utilização e configuração de e-mail 
no Microsoft Outlook. Conceitos de tecnologias relacionadas à Internet e Intranet, busca e pesquisa 
na Web, mecanismos de busca na Web. Navegadores de internet: Internet Explore, Mozilla Firefox, 

Google Chrome. Segurança na internet; vírus de computadores; Spyware; Malware; Phishing e Spam. 
Transferência de arquivos pela internet.

Atualidades: Tópicos atuais e relevantes de diversas áreas, tais como: economia, sociedade, educação, 
tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, segurança, artes e literatura e 
suas vinculações históricas, considerar o período de janeiro/2020 até a data de publicação deste Edital e 

fatos de esfera: municipal, estadual, nacional e internacional.
Legislação: Constituição da República Federativa do Brasil de 1988: artigos 1º a 88; Lei Orgânica do 

Município de Bauru; Regimento Interno da Câmara Municipal de Bauru (podem ser obtidos por meio do 
site: www.bauru.sp.leg.br – menu: Legislação: Lei Orgânica Municipal / Regimento Interno).

CONHECIMENTOS PARA O CARGO DE NÍVEL MÉDIO: 203 VIGIA
CARGO 203: VIGIA

Língua Portuguesa: Leitura e interpretação de textos de variados gêneros discursivos; Registros 
formal e informal da linguagem; Aspectos linguísticos na construção do texto; Fonética: prosódia, 

ortografia; Morfologia: formação, classificação e flexão das palavras; Sintaxe: concordâncias verbal e 
nominal, regências verbal e nominal, colocação pronominal, emprego de nomes, pronomes, conjunções, 

advérbios, modos e tempos verbais; Semântica: polissemia, paronímia, homonímia, denotação e 
conotação; Textualidade: coesão, coerência, intertextualidade, argumentação; Pontuação; Tipos de 

discurso: direto e indireto.
Matemática: Números naturais, inteiros, racionais e irracionais; Equações, funções e inequações (1º 
e 2º graus, modular e exponencial); radicais, potenciação, fatoração, porcentagem, razão e proporção, 
conjuntos, expressões literais e algébricas, progressão aritmética e geométrica; Sistemas de medidas: 

distância, peso, tempo, velocidade, graus, litros; Juros simples/composto.

Noções de Informática: Conceitos e fundamentos básicos. Conhecimento e utilização dos principais 
softwares utilitários (compactadores de arquivos, chat, clientes de e-mails, reprodutores de vídeo, 

visualizadores de imagem, antivírus). Identificação e manipulação de arquivos. Backup de arquivos. 
Conceitos básicos de Hardware (Placa-mãe, memórias, processadores (CPU) e disco de armazenamento 

HDs, CDs e DVDs). Periféricos de computadores. Ambientes operacionais:

Atualidades: Tópicos atuais e relevantes de diversas áreas, tais como: economia, sociedade, educação, 
tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, segurança, artes e literatura e 
suas vinculações históricas, considerar o período de janeiro/2020 até a data de publicação deste Edital e 

fatos de esfera: municipal, estadual, nacional e internacional.

Legislação: Constituição da República Federativa do Brasil de 1988: artigos 1º a 88; Lei Orgânica do 
Município de Bauru; Regimento Interno da Câmara Municipal de Bauru (podem ser obtidos por meio do 

site: www.bauru.sp.leg.br – menu: Legislação: Lei Orgânica Municipal / Regimento Interno).
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