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LEIS MUNICIPAIS
LEI Nº 7.575, DE 03 DE AGOSTO DE 2.022
P. 57.356/21
Cria cargos nos quadros quantitativos de pessoal efetivo constante no Plano de
Cargos, Carreira e Salários - PCCS da Saúde, Lei Municipal nº 5.950, de 02 de agosto de 2.010.
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
Ficam criados 05 (cinco) cargos efetivos de Auxiliar em Saúde – Auxiliar de
Regulação em Serviços de Saúde, na Classe “C”, internível “I”, no quadro de cargos
do Plano de Cargos, Carreiras e Salários, anexo IX da Lei Municipal nº 5.950, de 02
de agosto de 2.010.
Art. 2º
Ficam criados 65 (sessenta e cinco) cargos efetivos de Técnico em Saúde - Técnico
de Enfermagem, na Classe “C”, internível “I”, no quadro de cargos do Plano de
Cargos, Carreiras e Salários, anexo VIII da Lei Municipal nº 5.950, de 02 de agosto
de 2.010.
Art. 3º
Ficam criados 02 (dois) cargos efetivos de Técnico em Saúde - Técnico em
Radiologia e Imaginologia, na Classe “C”, internível “I”, no quadro de cargos do
Plano de Cargos, Carreira e Salários, anexo VIII da Lei Municipal nº 5.950, de 02 de
agosto de 2010.
Art. 4º
Ficam criados 30 (trinta) cargos efetivos de Especialista em Saúde – Enfermeiro,
na Classe “C”, internível “1”, no quadro de cargos do Plano de Cargos, Carreiras e
Salários, anexo VII da Lei Municipal nº 5.950, de 02 de agosto de 2.010.
Art. 5º
O anexo VII do quadro de cargos do Plano de Cargos, Carreiras e Salário da Lei
Municipal nº 5.950, de 02 de agosto de 2.010, passa a ter a redação conforme anexo
II desta Lei.
Art. 6º
O anexo VIII do quadro de cargos do Plano de Cargos, Carreiras e Salário da Lei
Municipal nº 5.950, de 02 de agosto de 2.010, passa a ter a redação conforme anexo
III desta Lei.
Art. 7º
O anexo IX do quadro de cargos do Plano de Cargos, Carreiras e Salário da Lei
Municipal nº 5.950, de 02 de agosto de 2.010, passa a ter a redação conforme anexo
IV desta Lei.
Art. 8º
As despesas decorrentes desta Lei serão atendidas com dotações próprias do
orçamento vigente e suplementadas se necessário.
Art. 9º
Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
Bauru, 03 de agosto de 2.022.
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ANEXO I
DESCRIÇÃO DE CARGOS
CARGO: AUXILIAR EM SAÚDE/AUXILIAR DE REGULAÇÃO EM SERVIÇOS DE SAÚDE
Escolaridade: ensino fundamental completo
Referência: C1 da grade salarial do auxiliar em saúde
Carga horária: jornada básica: 30hs/semanais; jornada especial nos serviços de atendimento ininterruptos:
36hs semanais.
Conhecimentos: conhecimento da área, compreender os procedimentos realizados no consultório,
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conhecimento básico em informática, políticas públicas de saúde (programas/legislações/sistemas) e
vigilância em saúde
Habilidades: destreza manual, habilidade interpessoal, organização, cortesia no atendimento ao público,
ética profissional/sigilo, lidar com situações adversas, demonstrar rapidez de percepção, iniciativa para
resolver problemas e comunicação
Descrição essencial: operar os sistemas de informação e equipamentos, registrando e preenchendo
informações, planilhas entre outros documentos utilizando-se de formulários e instrumentos específicos
pertinentes ao serviço.
Descrição detalhada:
1.
Realizar atendimento telefônico e utilizar demais meios de comunicação disponíveis;
2.
Receber, controlar, acompanhar, distribuir, realizar agendamentos e atendimentos de acordo com
protocolos estabelecidos pelos serviços de referência em todos os níveis de atenção à saúde;
3.
Estabelecer contato radiofônico com ambulâncias e/ou veículos de atendimento pré hospitalar;
4.
Atender as determinações do médico regulador;
5.
Cumprir ações designadas;
6.
Atender os serviços de saúde municipais e regionais para orientações, informações, esclarecimentos,
direcionamentos, resolubilidade dos casos e todas as demais ações pertinentes ao trabalho;
7.
Fazer controle estatístico das ações do serviço, com elaboração de relatórios e outros documentos;
8.
Receber, elaborar, conferir, controlar, tramitar e acompanhar documentos internos e externos;
9.
Distribuir vagas, enviar demonstrativo de faltosos, acompanhar e controlar a utilização de vagas
pelos serviços de saúde;
10. Capacitar e auxiliar os serviços de saúde na utilização operacional dos sistemas de agendamento;
11. Efetuar contato com usuários agendados para comprovação dos atendimentos prestados;
12. Operar microcomputador;
13. Operar head fone;
14. Operar rádio operador;
15. Operar impressora;
16. Participar de programas de promoção à saúde, projetos educativos e orientações na área de saúde,
programas e campanhas coletivas;
17. Participação de ações intersetoriais;
18. Zelar pela segurança pessoal, do paciente e equipe de trabalho;
19. Zelar pela saúde e pela dignidade do paciente;
20. Resguardar o sigilo profissional e privacidade do paciente;
21. Provisionar e solicitar materiais, produtos e insumos necessários ao desenvolvimento de suas
atividades;
22. Fazer uso dos sistemas informatizados de saúde de acordo com a indicação da secretaria municipal
de saúde; e
23. Eventualmente auxiliar em outras atividades relacionadas à área da saúde, colaborando com o
funcionamento do serviço, sem prejuízo as suas funções essenciais.
CARGO: TÉCNICO EM SAÚDE /TÉCNICO EM ENFERMAGEM
Escolaridade: Conclusão do Ensino Médio e do Curso de Técnico de Enfermagem e inscrição ativa no
Conselho Regional de Enfermagem – COREN/SP.
Referência: C1 da grade salarial do Técnico em Saúde
Carga horária: jornada básica de 30hs/semanais; jornada especial nos serviços de atendimento
ininterruptos de 36hs semanais.
Conhecimentos: conhecimento técnico da área; legislações pertinentes à atividade; conhecimento básico
em informática, políticas públicas de saúde (programas/legislações/sistemas) e vigilância em saúde conhecer
procedimentos básicos dos outros profissionais da área da saúde com as quais atuará e procedimentos de
biossegurança.
Habilidades: destreza manual, concentração, habilidade interpessoal, trabalho em equipe, organização,
cortesia no atendimento ao público visando o atendimento humanizado, ética profissional/sigilo, lidar com
situações adversas e estressantes, demonstrar rapidez de percepção, iniciativa para resolver problemas,
comunicação, habilidade para trabalhar e/ou gerenciar equipe; boa fonação/dicção- comunicativo.
demonstrar capacidade de conviver com doenças e morte.
Descrição essencial: executar o trabalho técnico de assistência de enfermagem, atuando sob supervisão
do enfermeiro, atendendo as atribuições descritas no decreto 94.406/1987 que dispõe sobre o exercício da
enfermagem e regulamenta a lei 7498/1986, código de ética dos profissionais da enfermagem - resolução
564/2017.
Descrição detalhada:
1.
Realizar procedimentos administrativos referentes à enfermagem, por meio de preenchimento de
planilhas, contato telefônico, entre outros;
2.
Prestar cuidados de higiene pessoal e conforto, prevenindo complicações;
3.
Auxiliar no preparo para exames (ex.: rx, tomografia entre outros), consultas, suturas, curativos,
procedimentos e tratamentos em serviços internos e externos à Secretaria de Saúde;
4.
Auxiliar o usuário na deambulação, movimentação, alimentação, hidratação, necessidades básicas e
eliminações fisiológicas;
5.
Assistir ao cliente na sala de emergência atuando junto à equipe de saúde na reanimação
cardiopulmonar, massagem cardíaca, ventilação artificial (ambu), manuseio de aparelhos eletrônicos
e gases (O2 e ar comprimido);
6.
Efetuar ações de socorro em condições adversas (rua, domicílio, rodovia, etc.);
7.
Prestar assistência a gestante e ao recém-nascido no trabalho de parto emergencial;
8.
Promover e assegurar a segurança do paciente;
9.
Reconhecer o estado de saúde do usuário sob seus cuidados;
10. Prestar cuidados de enfermagem aos pacientes livre de imprudência, imperícia e negligência, de
acordo com a sua necessidade e seguindo as normatizações da Secretaria Municipal de Saúde;
11. Anotar as ações de enfermagem executadas e cumprir prescrições da assistência de enfermagem
(SAE) e médica;
12. Acompanhar a evolução do usuário, informando e registrando sinais e sintomas;
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Realizar contenção física mediante prescrição médica e sob a orientação do enfermeiro;
Preparar e administrar medicamentos por via oftalmológica, inalatória, oral, tópica, intradérmica,
subcutânea, intramuscular, endovenosa e retal;
15. Preparar e administrar medicamentos e soroterapia (antirrábico, antitetânico e peçonhentos),
conforme prescrição médica aos pacientes;
16. Realizar curativos nos serviços, na rua e no domicílio;
17. Manusear/instalar cilindro portátil de gases medicinais, manômetros, fluxômetros, mangueiras,
máscaras faciais, respiradores e umidificadores conectados a rede ou cilindro de O2, conforme
prescrição médica e ajustando quantitativamente o fluxo de O2 através de manômetro-oxigênio e/ou
ar comprimido, de acordo com as orientações/regulamentações do fabricante;
18. Realizar acolhimento do paciente observando, reconhecendo, descrevendo e anotando os sinais e
sintomas sugestivos de anormalidades durante o atendimento;
19. Orientar paciente na pós-consulta, quanto ao cumprimento das prescrições de enfermagem e médicas
e encaminhamentos;
20. Executar tarefas referentes à conservação e aplicação de vacina nos serviços, na rua e no domicílio,
seguindo as recomendações do programa nacional de imunização;
21. Realizar visitas e acompanhamento domiciliar dos usuários assistidos pelo SUS quando necessários
e recepcionar, admitir e auxiliar o enfermeiro nas orientações da alta dos pacientes;
22. Realizar programas de educação em saúde e meio ambiente, promovendo educação sanitária e
ambiental, dentro de sua competência, visando à melhoria da saúde da população e participar nas
orientações educativas individuais e/ou grupo, realizadas pela equipe de saúde;
23. Realizar ações de vigilância em saúde;
24. Efetuar a notificação de casos suspeitos sob supervisão do enfermeiro;
25. Executar atividades de limpeza, desinfecção, esterilização do material e equipamento, bem como o
seu preparo e armazenamento;
26. Zelar pela ordem, reposição e conservação do material e equipamentos, referentes a assistência de
enfermagem conforme rotina do serviço;
27. Fazer uso dos sistemas informatizados de saúde, de acordo com a indicação da Secretaria Municipal
de Saúde;
28. Participar de ações da equipe de saúde e intersetoriais;
29. Prestar auxílio ao enfermeiro junto ao sistema de regulação (CROSS/SAMU);
30. Auxiliar na organização de artigos, envio e recebimento de documentos pertinentes à sua área de
atuação assegurando a qualidade dos dados;
31. Auxiliar o enfermeiro nos programas de educação para a saúde, bem como em procedimentos mais
complexos;
32. Participar do planejamento e programação da assistência de enfermagem;
33. Zelar pela segurança individual e coletiva, utilizando equipamentos de proteção apropriados quando
da execução dos serviços;
34. Executar atividades de enfermagem de acordo com as normas e princípios de prevenção e controle
de infecção;
35. Manter-se atualizado em relação as tendências e inovações tecnológicas de sua área de atuação e das
necessidades do setor/departamento;
36. Executar tarefas afins e/ou outras atividades determinadas e delegadas pelo enfermeiro;
37. Realizar busca ativa no território;
38. Realizar visita domiciliar;
39. Realizar limpeza concorrente e terminal em mobiliários hospitalares, assim como, enfermarias e
outros ambientes de atendimento ao paciente;
40. Realizar teste de triagem neonatal após capacitação;
41. Coletar leite materno no lactário ou no domicílio;
42. Participar dos procedimentos pós morte;
43. Manter segredo sobre fato sigiloso de que tenha conhecimento em razão de sua atividade profissional,
exceto casos previstos em lei, ordem judicial, ou com o consentimento escrito da pessoa envolvida
ou de seu representante legal;
44. Efetuar o controle de pacientes e de comunicantes em doenças transmissíveis;
45. Realizar testes rápidos (gravidez, dengue, chikungunya, HIV, sífilis e hepatites), desde que
o enfermeiro delegue e supervisione na realização do procedimento e que ambos estejam
devidamente capacitados e laudo de triagem e diagnóstico assinado conjuntamente
com enfermeiro (técnico como executor e enfermeiro como liberador). As atividades de
aconselhamento pré-teste e pós-teste são privativas do enfermeiro;
46. Realizar o cuidado integral à saúde da população adscrita, prioritariamente no âmbito da
unidade básica de saúde, e quando necessário no domicílio e demais espaços comunitários
(escolas, associações, entre outros), com atenção especial às populações que apresentem
necessidades específicas (em situação de rua, em medida socioeducativa, privada de liberdade,
ribeirinha, fluvial, etc.);
47. Participar de reuniões de equipes a fim de acompanhar e discutir em conjunto o planejamento
e avaliação sistemática das ações da equipe, a partir da utilização dos dados disponíveis,
visando a readequação constante do processo de trabalho;
48. Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento dos serviços;
49. Participar do processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe, identificando
grupos, famílias e indivíduos expostos a riscos e vulnerabilidades;
50. Cadastrar e manter atualizado o cadastramento e outros dados de saúde das famílias e dos
indivíduos no sistema de informação da atenção básica vigente;
51. Apoiar tecnicamente demais membros da equipe mediante conhecimento e habilidade;
52. Resguardar o sigilo profissional e privacidade do paciente;
53. Executar atividade de condução de motolância do SAMU Bauru; e
54. Eventualmente auxiliar em outras atividades afins, colaborando com o funcionamento do
serviço, sem prejuízo as suas funções essenciais.
CARGO: TÉCNICO EM SAÚDE/TÉCNICO EM RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA
Escolaridade: Conclusão do Ensino Médio e Conclusão do Curso em Radiologia e inscriçãoativa no
Conselho Regional de Técnicos em Radiologia/SP.
Referência: C1 da grade de salário do técnico em saúde
Carga horária: jornada básica de 24 horas semanais
Conhecimentos: conhecimento técnico da área, equipamentos e procedimentos utilizados, legislações,
pertinentes à atividade; aplicar normas e procedimentos de biossegurança, conhecimento básico de
informática, políticas de saúde (programas /legislação / sistemas) e vigilância em saúde.
Habilidades: destreza manual, concentração, habilidade interpessoal, trabalho em equipe, organização,
cortesia no atendimento ao público visando o atendimento humanizado, ética profissional/sigilo, lidar com
situações adversas e estressantes, demonstrar rapidez de percepção, iniciativa para resolver problemas,
comunicação, habilidade para trabalhar e/ou gerenciar equipe, boa fonação/dicção, comunicativo,
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demonstrar capacidade de conviver com doenças e morte.
Descrição essencial: receber o pedido de exames, sempre conferindo os dados do paciente e os tipos de
exames solicitados, executando com a máxima perfeição os exames radiológicos diante da situação dos
pacientes, sempre observando as condições dos equipamentos, pois podem influenciar no resultado final
dos exames.
Descrição detalhada:
1.
Colocar o paciente nas posições corretas, medindo as distâncias para focalizar a área a ser
radiografada, para obter radiografias mais nítidas;
2.
Acionar o aparelho de raios x, conforme instruções de funcionamento para provocar a liberação de
radiação correta;
3.
Selecionar os filmes a serem utilizados, atendendo ao tipo de radiografia requisitada pelo médico,
para facilitar a execução do trabalho;
4.
Colocar os filmes no chassi, posicionando-os e fixando letras e números radiopacos no filme para
realizar as imagens radiográficas;
5.
Encaminhar o chassi com o filme à câmara escura, utilizando passa-chassi ou outro meio para ser
feita a revelação do filme;
6.
Registrar o número de radiografias realizadas, discriminando tipos, regiões e requisitantes para
possibilitar a elaboração do boletim estatístico;
7.
Operar máquinas de processamento automático para revelação, fixação e secagem de películas
radiográficas, na câmara escura;
8.
Processar a qualidade do exame realizado;
9.
Controlar o estoque de filmes, contrastes e outros materiais de uso no setor;
10. Verificar e registrar os gastos para assegurar a continuidade dos serviços;
11. Manter a ordem e a higiene no ambiente de trabalho, seguindo normas e instruções, para evitar
acidentes;
12. Preparar equipamento, sala de exame e material, averiguando condições técnicas e acessórios
necessários;
13. Manter equipamentos e a unidade de trabalho organizada, zelando pela sua conservação e
comunicando ao superior eventuais problemas;
14. Realizar limpeza da processadora de filmes, sempre que necessário;
15. Preparar insumos químicos da processadora automática (revelador/ fixador);
16. Participar de programas de promoção à saúde, projetos educativos e orientações na área de saúde,
programas e campanhas coletivas;
17. Participação de ações intersetoriais;
18. Cumprir normas complementares de biossegurança e segurança;
19. Zelar pela segurança pessoal, do paciente e equipe de trabalho;
20. Zelar pela saúde e pela dignidade do paciente;
21. Resguardar o sigilo profissional e privacidade do paciente;
22. Elaborar e manter atualizados os prontuários na forma das normas em vigor, incluindo os prontuários
digitais;
23. Provisionar e solicitar materiais, produtos e insumos necessários ao desenvolvimento de suas
atividades;
24. Fazer uso dos sistemas informatizados de saúde de acordo com a indicação da Secretaria Municipal
de Saúde;
25. Organizar os exames radiográficos para arquivo; e
26. Eventualmente auxiliar em outras atividades afins, colaborando com o funcionamento do serviço,
sem prejuízo as suas funções essenciais.
CARGO: ESPECIALISTA EM SAÚDE/ENFERMEIRO
Escolaridade: Conclusão de Graduação em Enfermagem e registro e inscrição ativa no Conselho Regional
de Enfermagem – COREN/SP;
Referência: C1 da grade salarial do especialista em saúde
Carga horária: jornada básica: 30hs/semanais; jornada especial nos serviços de atendimento ininterruptos
de 36hs semanais; jornada especial nas equipes de EMAD de 40hs semanais;
Conhecimentos: conhecimento técnico da área, conhecimento básico em informática, políticas públicas de
saúde (programas/legislações/sistemas) e vigilância em saúde.
Habilidades: destreza manual, concentração, habilidade interpessoal, organização, cortesia no atendimento
ao público visando o atendimento humanizado, ética profissional/sigilo, lidar com situações adversas e
estressantes, demonstrar rapidez de percepção, iniciativa para resolver problemas, comunicação, habilidade
para trabalhar e/ou gerenciar equipe, demonstrar capacidade de conviver com doenças e morte.
Descrição essencial: organizar e realizar a sistematização da assistência de enfermagem (SAE) através
da coleta de dados, diagnóstico, planejamento, intervenção/implementação e avaliação, direcionando todo
trabalho a ser executado envolvendo a arte do cuidar, além de supervisionar as ações do técnico/auxiliar de
enfermagem, gerenciando os procedimentos administrativos sob sua responsabilidade de modo deliberado
e sistemático, em todos os ambientes, públicos, em que ocorre o cuidado profissional de enfermagem.
Descrição detalhada:
1.
Aplicar o processo de enfermagem como instrumento metodológico para planejar, implementar,
avaliar e documentar o cuidado à pessoa, família e coletividade;
2.
Planejar, organizar, coordenar, executar e avaliar a assistência de enfermagem;
3.
Realizar consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de enfermagem;
4.
Adquirir inscrição de responsabilidade técnica de enfermagem (RT) se necessário;
5.
Colaborar com o RT na elaboração e atualização do manual de enfermagem (normas, rotinas e
procedimentos) que vise à melhoria da assistência na área;
6.
Desenvolver ou colaborar em pesquisas na área da saúde e de enfermagem que resultem no
desenvolvimento da tecnologia apropriada à assistência de saúde;
7.
Registrar todos os procedimentos e condutas de enfermagem nos sistemas disponíveis;
8.
Supervisionar e/ou realizar a limpeza, desinfecção e esterilização de materiais;
9.
Realizar contato telefônico com regulação médica/equipes de suporte básico da vida, quando
necessário;
10. Executar prescrição a distância somente em situação de urgência e emergência reguladas pelo
serviço móvel de urgência conforme legislação vigente;
11. Executar técnicas de enfermagem respeitando a legislação profissional vigente (COFEN/COREN);
12. Supervisionar o cumprimento de resoluções do COFEN/COREN, colaborando com o processo
de fiscalização do exercício profissional e prestar informações fidedignas, permitindo o acesso a
documentos e a área física institucional;
13. Prestar assistência, parturiente e recém-nascido no trabalho de parto emergencial sem distocia;
14. Prestar assistência de enfermagem individual, coletiva, domiciliar, em via pública (ou afins),
respeitando as características de cada serviço;
15. Supervisionar, organizar e direcionar a equipe de enfermagem sob sua subordinação, em suas
atividades técnicas e auxiliares;
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Realizar dimensionamento de enfermagem conforme resolução nº 543/2017 colaborando na previsão
e distribuição dos recursos humanos necessários para uma assistência de enfermagem segura;
Participar e/ou colaborar de comissão de padronização de materiais, para ajudar a definir os materiais
necessários e com qualidade para a assistência de enfermagem;
Colaborar com os superiores hierárquicos da Secretaria Municipal de Saúde, quando solicitado,
participando inclusive, do planejamento das ações de saúde e/ou outras atividades ligadas à área de
enfermagem;
Supervisionar e fazer cumprir os prazos para encaminhamento de dados, informações, fichas de
atendimento, mapas de trabalho, relatórios, boletins e outros documentos de enfermagem aos órgãos
superiores, garantindo a qualidade dos mesmos e avaliando seus resultados;
Acionar demais órgãos técnicos competentes, sempre que necessário;
Colaborar na elaboração de projetos de construção ou reforma de unidades de saúde;
Realizar programas de educação em saúde e meio ambiente, promovendo educação sanitária e
ambiental, dentro de sua competência, visando à melhoria de saúde da população;
Analisar e emitir pareceres em processos administrativos relacionados à enfermagem;
Capacitar, sensibilizar, acompanhar e assessorar tecnicamente as ações de vigilância epidemiológica,
ambiental, sanitária e saúde do trabalhador desenvolvidas na rede de saúde do município de Bauru
e de outras instituições públicas e privadas, seguindo normas técnicas legais do ministério da saúde,
Secretaria Estadual de Saúde e de outros órgãos afins;
Implantar, gerenciar e operacionalizar os sistemas de informação de base epidemiológica sistema de
informações sobre mortalidade, sistema de informações sobre nascidos vivos, sistema nacional de
agravos de notificação, sistema de agravos entre outros;
Analisar e interpretar os dados processados visando acompanhar o comportamento epidemiológico
das doenças e agravos de interesse no âmbito municipal;
Compor equipe técnica de vigilância (epidemiológica, sanitária, ambiental e saúde do trabalhador),
atuando conforme legislações vigentes, emanadas do Ministério da Saúde, Secretaria Estadual de
Saúde, Prefeitura Municipal de Bauru e de outros órgãos afins, de acordo com o nível de delegação
de competência ao município e leis do sistema único de saúde – SUS;
Atuar em consonância com a equipe de vigilância sanitária, epidemiológica, ambiental e saúde do
trabalhador em inspeções, através de educação sanitária e medidas de contenção de risco;
Inspecionar serviços de saúde, de interesse à saúde e atividades relacionadas a produtos de interesse
à saúde para avaliar e controlar o risco sanitário quando lotado no serviço de vigilância sanitária;
Realizar procedimentos administrativos referentes às infrações sanitárias, quando lotado no serviço
de vigilância;
Promover a humanização da assistência de enfermagem prestada nas unidades;
Prestar assistência aos pacientes com risco conhecido e desconhecido de vida e que precisam de
maior complexidade técnica, exigindo conhecimentos de base científica e capacidade de tomar
decisões imediatas;
Prevenir e controlar, sistematicamente, infecções relacionadas à assistência à saúde e de doenças
transmissíveis em geral e participar da CCI como membro, quando necessário;
Realizar medidas de prevenção e controlar, sistematicamente, danos que possam ser causados à
clientela durante a assistência de enfermagem;
Realizar visitas e o acompanhamento no domicílio dos usuários assistidos, nos diversos programas
municipais (atenção básica, PROMAI, EMAD, programa DST/AIDS entre outros);
Participar de programas de assistência à saúde individual e de grupos específicos e particularmente
daqueles prioritários e de alto risco;
Realizar coleta de materiais (alimentos e água) em área de solo contaminado, quando lotado no
serviço de vigilância ambiental;
Planejar, executar e implementar procedimentos/medidas de vigilância epidemiológica e ambiental,
dentro de sua competência, relacionados à população exposta a solos contaminados ou de prevenção
de agravos decorrentes da exposição humana a ambientes contaminados;
Organizar visitas de acordo com a confirmação ou possibilidade de contaminação e de doenças e
observar o ambiente físico, avaliar condições de higiene, verificar a existência de animais e verificar
fontes de riscos;
Coordenar e/ou realizar investigação epidemiológica através de visitas em hospitais, presídios,
domicílios e em quaisquer locais que se fizerem necessários;
Atuar conjuntamente com setores da saúde e outras áreas envolvidas sobre os determinantes e
condicionantes do processo saúde-doença, de forma contínua e sistemática, no sentido de modificar
a realidade sanitária da população;
Analisar, investigar, supervisionar e conferir todas as declarações de óbito para a realização de
codificação, digitação e emissão de relatórios, conforme normas vigentes;
Realizar, capacitar e supervisionar a coleta e transporte de material biológico (sangue, secreções
nasofaríngeas, fezes, urina, entre outras) de pacientes suspeitos de doenças transmissíveis e/
ou agravos inusitados à saúde, bem como garantir o adequado acondicionamento e transporte de
materiais biológicos coletados até seu destino final;
Planejar, organizar e operacionalizar, em nível municipal, a realização de campanhas nacionais,
estaduais e municipais de vacinação;
Assessorar tecnicamente e zelar pelo cumprimento de normas técnicas quanto à indicação de
aplicação de imunobiológicos especiais, conforme programa nacional de imunização/centro de
referência em imunobiológicos especiais, na rede de saúde do município;
Planejar, organizar campanhas de vacinação extramuros (escolas, creches, domicílio, praças, entre
outros);
Solicitar exames estabelecidos pelos programas (protocolados e aprovados pela instituição e o
COREN/SP);
Planejar, organizar e supervisionar e/ou controlar as temperaturas e limpeza dos refrigeradores com
imunobiológicos e medicamentos;
Supervisionar, orientar e/ou realizar procedimentos de imunobiológicos em todos os locais que se
fizerem necessários, bem como orientar quanto ao adequado armazenamento e distribuição;
Assessorar tecnicamente e/ou realizar visitas domiciliares e hospitalares para investigação de
possíveis eventos adversos relacionados à aplicação de imunobiológicos, sempre que se fizer
necessário;
Assessorar tecnicamente a aplicação e indicação de soros antipeçonhentos, realizando visitas
em serviços de saúde sempre que se fizer necessário, tanto para avaliação dos casos quanto para
investigação de possíveis eventos adversos relacionados à aplicação dos mesmos;
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Preparar e administrar medicamentos prescritos;
Prescrever medicamentos estabelecidos em programas de saúde pública e em rotina aprovada pela
instituição de saúde (protocolados e aprovados pelo COREN/SP);
Realizar ações voltadas à saúde coletiva (epidemiológica, sanitária, ambiental e do trabalhador);
Executar e supervisionar os protocolos estabelecidos pela Secretaria Municipal de Saúde;
Realizar notificação compulsória das doenças e inserir no sistema de agravos;
Realizar, delegar e ou supervisionar coleta de exames do pezinho conforme protocolo vigente;
Executar, delegar e supervisionar testes rápidos diagnósticos e triagem conforme protocolo;
Emitir laudos dos testes rápidos diagnósticos e ou triagem conforme protocolo;
Realizar consulta de enfermagem nos programas municipais (saúde da mulher, adulto, criança e
adolescente, consultório na rua, atenção domiciliar e demais programas);
Realizar SAE – sistematização da assistência de enfermagem;
Realizar coleta de material para exame citopatológico (papanicolau);
Participar de programas de promoção à saúde, projetos educativos e orientações na área de saúde,
programas e campanhas coletivas;
Assistir na prestação da assistência à população nos serviços de saúde, quando, necessário, no
domicílio e demais espaços comunitários;
Cumprir normas de biossegurança e segurança;
Zelar pela segurança pessoal, do paciente e equipe de trabalho;
Zelar pela saúde e pela dignidade do paciente;
Resguardar o sigilo profissional do paciente, exceto nos casos previstos em lei;
Elaborar e manter atualizados os prontuários na forma das normas em vigor, incluindo os prontuários
digitais;
Prestar assessoria técnica específica, conforme necessidade do serviço;
Provisionar e solicitar materiais, produtos e insumos necessários ao desenvolvimento de suas
atividades;
Participar de comissões, conselhos e reuniões;
Integrar fóruns de controle social, promovendo articulações e parcerias intersetoriais e
interinstitucionais;
Contribuir no planejamento, implementação e análise de inquéritos e estudos epidemiológicos, com
base em critérios técnicos e científicos;
Colaborar no planejamento, elaboração, execução, supervisão e avaliação dos programas de saúde
implantados pela Secretaria Municipal de Saúde;
Fortalecer e articular as ações de vigilância em saúde;
Participar de ações intersetoriais;
Fazer uso dos sistemas informatizados de saúde de acordo com a indicação da Secretaria Municipal
de Saúde;
Supervisionar estagiários de sua área de atuação e articular-se com as unidades acadêmicas;
Implementar atividades de ensino-aprendizagem visando o fortalecimento e a integração ensino –
serviço – comunidade como cenário de práticas para a formação no âmbito do SUS;
Realizar atividades de preceptoria nos serviços de saúde;
Acompanhar pesquisadores durante o processo de coletas de dados para as pesquisas científicas cuja
execução esteja em consonância com os pareceres da comissão de ética das instituições de ensino e
comissão científica da Secretaria Municipal da Saúde;
Participar do planejamento e execução de programas de capacitação e educação continuada para
profissionais de saúde visando à melhoria da assistência à saúde;
Manter atualizados os conhecimentos profissionais, técnico-científicos e culturais, necessários ao
pleno desempenho do exercício profissional;
Participar na elaboração de projetos voltados ao programa de capacitação e aperfeiçoamento;
Atuar como multiplicador socializando o conhecimento adquirido em eventos, cuja participação
ocorreu mediante autorização de afastamento pela administração;
Participar da elaboração de protocolos técnicos do serviço, de acordo com as legislações vigentes;
Participar da elaboração de normas administrativas e requisitos técnicos que irão compor o edital
(processo de compras);
Contribuir na formulação de especificações para aquisição de produtos e serviços de sua área de
atuação;
Emitir parecer técnico dos processos de compras relacionados a sua área de atuação e elaborar
planilhas de produtos para aquisição;
Cumprir as prerrogativas previstas no decreto 94.406/1987 que dispõe sobre o exercício da
enfermagem e regulamenta a lei 7498/1986, código de ética dos profissionais da enfermagem resolução 564/2017;
Executar atividade de condução de motolância do SAMU Bauru; e
Eventualmente auxiliar em outras atividades relacionadas à área da saúde.
ANEXO II
ANEXO VII
QUADRO DE CARGOS DO PLANO DE CARGOS, CARREIRA E SALÁRIO
ESPECIALISTAS EM SAÚDE
CARGO PCCS
ÁREA
QUANTIDADE
OCUPADOS
VAGOS
TOTAL
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
ENFERMEIRO
33
143
176
(...)
(...)
(...)
(...)
ESPECIALISTA EM SAÚDE
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
TOTAL
QUADRO DE CARGOS DO PLANO DE CARGOS, CARREIRA E SALÁRIO
ESPECIALISTAS EM SAÚDE - MÉDICO
CARGO PCCS
ÁREA
QUANTIDADE
OCUPADOS VAGOS
TOTAL
ESPECIALISTA EM SAÚDE
(…)
(…)
(…)
(…)
MÉDICO

DIÁRIO OFICIAL DE BAURU

4
ANEXO III

ANEXO VIII
QUADRO DE CARGOS DO PLANO DE CARGOS, CARREIRA E SALÁRIO
TÉCNICO EM SAÚDE
CARGO PCCS
ÁREA
QUANTIDADE
OCUPADOS VAGOS TOTAL
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
TÉCNICO DE ENFERMAGEM
67
278
345
TÉCNICO EM
(...)
(...)
(...)
(...)
SAÚDE
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
TÉCNICO EM RADIOLOGIA E
35
2
37
IMAGENOLOGIA
TOTAL
ANEXO IV
ANEXO IX
QUADRO DE CARGOS DO PLANO DE CARGOS, CARREIRA E SALÁRIO
AUXILIAR EM SAÚDE
CARGO PCCS
ÁREA
QUANTIDADE
OCUPADOS VAGOS
TOTAL
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
AUXILIAR EM
(...)
(...)
(...)
(...)
SAÚDE
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
AUXILIAR DE REGULAÇÃO
8
32
40
EM SERV. SAÚDE
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
TOTAL
LEI Nº 7.576, DE 03 DE AGOSTO DE 2.022
P. 44.129/22
Autoriza o Poder Executivo a efetivar, mediante Termo de Fomento repasse de
recursos públicos federais para a Organização da Sociedade Civil do setor privado que especifica.
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 ele sanciona e promulga a seguinte lei:
Art. 1º
Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a efetivar, mediante Termo de Fomento,
repasses de recursos públicos federais oriundos de Emenda Parlamentar, Número da
Programação: 350600320210011 Funcional Programática: 08.244.5031.219G.0035,
para a Organização da Sociedade Civil, abaixo identificada, com recursos alocados
no Fundo Municipal da Assistência Social – FMAS, nos respectivos totais estimados,
visando atender as seguintes finalidades:
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL – EMENDA PARLAMENTAR
Associação Wise Madness
PARCELA FED
TOTAL DO
SERVIÇO
META
SUBVENÇÃO
EP
REPASSE
Serviço de Convivência e
625
R$ 100.000,00
R$ 100.000,00 R$ 100.000,00
Fortalecimento de Vinculo criança e
adolescente de 6 a 15 anos.
TOTAL
625
R$ 100.000,00
R$ 100.000,00 R$ 100.000,00
Art. 2º
As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de dotações previstas na Lei
Orçamentária Anual do exercício financeiro de 2022.
Art. 3º
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Bauru, 03 de agosto de 2.022.
SUÉLLEN SILVA ROSIM
PREFEITA MUNICIPAL
GUSTAVO RUSSIGNOLI BUGALHO
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
ANA CRISTINA DE CARVLAHO SALES TOLEDO
SECRETÁRIA DO BEM-ESTAR SOCIAL
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 7.578, DE 03 DE AGOSTO DE 2.022
P. 55.748/22 Ap. 149.365/19 (capa)
Dispõe sobre a organização e o funcionamento dos Distritos
Industriais e dá outras providências.
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
Esta Lei dispõe sobre a organização e o funcionamento dos Distritos Industriais no
Município de Bauru, dispondo sobre as regras de concessão de direito real de uso,
doação de áreas e permissões onerosas.

Art. 2º

SÁBADO, 06 DE AGOSTO DE 2.022
Os Distritos Industriais descritos no art. 1º desta Lei seguem as seguintes delimitações:
I–
Distrito I;
Nome: DOMINGOS BIANCARDI
Local: acesso à Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, entre o
Córrego Água Comprida, Córrego Vargem Limpa e a linha da FEPASA.
Proprietária: Prefeitura Municipal de Bauru.
Área: 1.831.250,00, m² ou 75,621 alqueires paulista.
ROTEIRO:
“O perímetro tem início no ponto 01, localizado à margem esquerda do Córrego
Água Comprida e Avenida Rodrigues Alves; daí segue pela referida margem na
distância de 900,00 metros até o ponto 02, localizado junto a cerca da FEPASA; daí
deflete à direita seguindo pela referida cerca na distância de 2.130,00 metros até o
ponto 03, localizado junto à margem esquerda do Córrego Vargem Limpa; daí segue
pela referida margem na distância de 565,00 metros até o ponto 04, localizado no
alinhamento da Avenida Joaquim Marques de Figueiredo; daí deflete à direita e segue
na distância de 2.500,00 metros até o ponto 01, inicial do perímetro, encerrando uma
área total de 1.831.250,00 metros quadrados ou 75,621 alqueires paulista”.
II –
Distrito II
Nome: MARCUS VINÍCIUS FELIZ MACHADO
Local: Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (Bauru - Jaú), entre
o Parque Baurulândia, linha férrea da FEPASA e terras da Prefeitura
Municipal de Bauru.
Proprietária: Prefeitura Municipal de Bauru.
Àrea de 879.716,86 metros quadrados ou 36,35 alqueires paulista.
ROTEIRO:
Área A-1 (1ª Etapa):
“O perímetro tem início no ponto 01, junto à cerca do DER, localizado à margem
esquerda da Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, sentido Bauru - Jaú.
Desse ponto segue a referida cerca na distância de 644,50 metros até o ponto 02; daí
deflete à esquerda e segue na distância de 335,00 metros até o ponto 03; daí deflete
à direita e segue na distância de 280,15 metros até o ponto 04, confrontando do
ponto 02 ao ponto 04 com terras de propriedade da Sociedade Beneficente Dr. Enéas
Carvalho de Aguiar; daí deflete à esquerda e segue na distância de 518,66 metros até
o ponto 05, localizado junto à cerca da FEPASA, confrontando do ponto 04 ao ponto
05 com terras de propriedade de Deoclézio Rodolpho; daí deflete à esquerda e segue
acompanhando a cerca da FEPASA na distância de 1.153,40 metros até o ponto 06;
daí deflete à esquerda e segue na distância de 659,00 metros até o ponto 01, inicial
do perímetro, confrontando do ponto 06 ao ponto 01 com o Parque Baurulândia,
encerrando uma área de 521.308,13 metros quadrados ou 21,54 alqueires paulista.”
Área A-2 (2ª Etapa):
“O perímetro tem início no ponto 01, localizado na Rodovia Comandante João
Ribeiro de Barros, junto a cerca do DER, distante à 50,00 metros da Rua Laureano
Garcia; daí segue 266,61 metros confrontando com a quadra 1530, setor 03,Cidade
Industrial II até o ponto 02; daí deflete à direita e segue 73,40 metros até o ponto
03; daí deflete à direita e segue 139,25 metros confrontando com o leito antigo da
FEPASA até o ponto 04; daí deflete à direita e segue 81,99 metros até o ponto 05; daí
deflete à direita e segue 270,54 metros confrontando com o leito antigo da FEPASA
até o ponto 06; daí segue 477,97 metros até o ponto 07; daí segue 213,84 metros até
o ponto 08; daí deflete à direita e segue 177,65 metros confrontando com o Município
de Pederneiras até o ponto 09; daí deflete à direita e segue na distância de 1.181,11
metros pelo alinhamento da cerca do DER da Rodovia Comandante João Ribeiro de
Barros até o ponto 01, inicial do perímetro, encerrando uma área de 358.408,73 m2
ou 14,81 alqueires paulista”.
III –
Distrito III;
Nome: CLÁUDIO GUEDES MISQUIATI
Local: Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (Bauru - Marília).
Proprietária: Prefeitura Municipal de Bauru.
Área: 412.519,52 metros quadrados ou 17,05 alqueires paulista
ROTEIRO:
Área A-1:
“O perímetro tem início no ponto 01, localizado à margem esquerda da estrada para
o Instituto Penal Agrícola, sentido Bauru - sede, distante 341,97 metros da cerca
de divisa da Estrada Estadual Bauru - Marília. Desse ponto segue acompanhando
a estrada da entrada do I.P.A. numa distância de 271,37 metros até o ponto 02; daí
deflete à direita e segue na distância de 50,00 metros até o ponto 03; daí deflete
à esquerda e segue na distância de 70,00 metros até o ponto 04, confrontando do
ponto 02 ao ponto 04 com a EMBRATEL; daí segue na distância de 60,61 metros
acompanhando a cerca de divisa na Rodovia Estadual Bauru - Marília até o ponto
05; daí deflete à esquerda e segue na distância de 50,00 metros até o ponto 06; daí
deflete à esquerda e segue na distância de 50,00 metros até o ponto 08, confrontando
do ponto 05 ao ponto 08 com a TELESP; daí segue na distância de 860,50 metros
acompanhando a cerca de divisa da Rodovia Estadual Bauru - Marília até o ponto 09;
daí deflete à direita e segue rumo NW 47º50’ e distância de 396,87 metros até o ponto
10; daí segue com rumo NE 76º22’ na distância de 1.037,30 metros até o ponto 11;
daí segue com rumo NE 26º40’ e distância de 237,98 metros até o ponto inicial 01;
confrontando do ponto 10 ao 01 com a servidão de passagem de linha de transmissão
de energia elétrica (CPFL), encerrando uma área de 304.269,29 metros quadrados ou
12,58 alqueires paulista”.
Área A-2:
“O perímetro tem início no ponto 12, localizado na margem esquerda da estrada para
o Instituto Penal Agrícola, sentido Bauru - sede, distando 398,27 metros da cerca de
divisa da Rodovia Estadual Bauru - Marília. Desse ponto 12 segue com rumo SW
26º40’ na distância de 264,14 metros até o ponto 13; daí segue com rumo SW 76º22’
na distância de 1.047,69 metros até o ponto 14, confrontando do ponto 12 ao ponto
14 com a servidão de passagem da linha de transmissão de energia elétrica (CPFL);
daí segue com rumo NW 47º50’ na distância de 5,54 metros até o ponto 15; daí
deflete à direita e segue em linha reta na distância de 1.227,18 metros até o ponto 16,
localizado na margem esquerda da estrada para o Instituto Penal Agrícola, sentido
Bauru - sede; daí segue acompanhando esta estrada na distância de 11,73 metros até o
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ponto 12, inicial do perímetro, encerrando uma área de 108.250,23 metros quadrados
ou 4,47 alqueires paulista”.
IV –
Distrito IV
Local: Loteamento Mário Luiz Rodrigues do Prado (Lotes Urbanizados) e
terras da Prefeitura Municipal de Bauru
Proprietária: Prefeitura Municipal de Bauru
Área: de 1.132.895,10 m²
ROTEIRO:
IMÓVEL: “Uma gleba de terras de formato irregular, com área de 1.132.895,10 m²,
com a seguinte descrição: tem início no ponto OB, situado na confluência da Rua
Neme Saleme Neme, loteamento Quinta da Bela Olinda; segue rumo de 30º30’NE
e distância de 60,00 metros até encontrar o ponto OA, onde deflete à direita e
segue confrontando com citado loteamento, com os seguintes rumos e distâncias:
73º52’58”NE – 85,38 metros; 75º18’11”NE – 19,55 metros; 76º42’42”NE – 13,14
metros; 77º06’29”NE – 52,52 metros; 76º00’04”NE – 111,03 metros; 77º03’24”NE
– 39,10 metros; 75º58’37”NE – 127,87 metros; 76º02’16” NE – 193,31 metros;
75º54’40”NE – 70,58 metros; 71º19’27”NE – 14,20 metros e 63º15’57”NE – 153,32
metros até encontrar com o Córrego Vargem Limpa e ponto 7 X, daí segue com
rumo de 63º15’57”NE e distância de 11,50 metros até encontrar o ponto 7 A; daí
deflete à direita e segue confrontando com a propriedade do Sr. Antonio Azevedo,
com os seguintes rumos e distâncias; 87º34’14”NE – 121,88 metros; 87º34’15”NE
– 114,79 metros; 88º01’46”NE – 77,61 metros e 87º31’42”NE – 357,60 metros,
até encontrar o 11 A, onde deflete à direita e segue confrontando com a área da
Ferrovia Paulista S/A, com os seguintes rumos e distâncias; 14º43’10”SE – 115,39
metros; 15º53’15”SE – 12,08 metros; 23º17’42”SE – 11,24 metros; 26º00’14”SE
– 23,00 metros, 29º08’27”SE – 208,27 metros; 34º15’26”SE – 12,99 metros;
50º07’19”SE – 92,44 metros; 47º43’01”SE – 232,98 metros; 24º19’33”SE – 11,31
metros; 14º23’36”SE – 7,24 metros; 14º23’36”SE – 17,59 metros; 09º45’27”SE
– 150,23 metros; 04º45’54”SE – 141,31 metros, até encontrar o ponto 17 A, onde
deflete à direita e segue confrontando com a área do Sr. Raimundo dos Santos, com
os seguintes rumos e distâncias; 86º19’24”NW – 158,33 metros; 85º34’51”NW –
328,38 metros; 85º26’10”NW – 423,29 metros; 85º26’10”NW – 249,34 metros;
85º26’10”NW – 30,98 metros e 85º33’04”NW – 297,24 metros, daí deflete à
esquerda e segue confrontando com o loteamento Quinta da Bela Olinda, com os
seguintes rumos e distâncias; 33º37’59”NW – 141,78 metros; 19º31’36”NW – 6,07
metros; 26º38’35”NW – 112,51
metros; 25º55’49” NW – 47,36 metros; 33º41’59”NW – 45,12 metros; 40º50’28”NW
– 6,57 metros; 58º03’00”NW – 13,00 metros; 65º44’23”NW – 6,47 metros e
69º21’25”NW – 341,12 metros até encontrar o ponto OB, onde teve início a presente
descrição.”
V–
Distrito III – Expansão
Local: Setor 04, Quadra 2108, Lote 03 – Anexo ao Conjunto Habitacional
Fortunato Rocha Lima
Proprietária: Prefeitura Municipal de Bauru
Área: 40.518,85 m²
ROTEIRO
“Um terreno correspondente ao remanescente de uma gleba de terras sem benfeitorias,
situado no perímetro urbano deste Município e comarca de Bauru, compreendida
dentro do seguinte roteiro perimétrico: Tem início no ponto B9, distante 109,617
metros do ponto B1, do ponto B9 em ângulo interno de 114º47’38”, segue com rumo
56º15’53” na distância de 111,93 metros até o ponto C1, confrontando nessa linha
com parte desta mesma área, agora designada como Área A; do ponto C1 deflete
à direita em ângulo interno de 155º38’43” e segue com rumo 80º37’32” em linha
inclinada na distância de 72,35 metros até o ponto C2; do ponto C21 deflete à esquerda
em ângulo externo de 91º59’56” e segue com rumo 6º53’37” em linha inclinada na
distância de 33,37 metros até o ponto C3, confrontando nestas duas linhas com parte
desta mesma área, agora designada como área F, do ponto C3 deflete à direita em
ângulo interno de 116º50’7” com rumo 56º15’53” na distância de 116,70 metros até
o ponto B3, confrontando nesta linha com a área A, do ponto B3 deflete à direita em
curva com raio de 5,00 metros e desenvolvimento de 10,068 metros até o ponto B4,
confrontando nesta linha com parte desta mesma área, agora designada como Área
C, área esta destinada ao prolongamento de rua para melhoria do sistema viário; do
ponto B4 segue com rumo 8º21’23” na distância de 199,498 metros até o ponto B5;
do ponto B5 deflete à direita em curva com raio de 5,00 metros e desenvolvimento
de 07,160 metros até o ponto B6, confrontando nestas duas linhas com parte desta
mesma área agora designada como Área C, área esta destinada ao prolongamento de
ruas para melhoria do Sistema Viário; do ponto B6 segue com rumo 81º10’57” na
distância de 360,995 metros até o ponto B8, confrontando nesta linha com a área B;
do ponto B8 deflete à direita em ângulo interno de 90º07’26” com azimute 08º56’07”
na distância de 78,53 metros até o ponto B9, onde teve início a presente descrição,
confrontando nesta linha com parte desta mesma área, agora designada como área
E, área esta destinada ao prolongamento de ruas para melhorias do sistema viário,
encerrando uma área de 40.518,85 metros quadrados.”
VI –
Distrito Guadalajara
Local: Setor 03, Quadra 617, Lote 13 – Jardim Guadalajara
Proprietária: Prefeitura Municipal de Bauru
Área: 19.522,38 metros quadrados
ROTEIRO
“Um terreno situado no lado par, quarteirão 04, da Avenida Manoel Duque, com
o seguinte roteiro perimétrico; tem início no ponto 1 cravado no alinhamento da
Avenida Manoel Duque, do ponto 01 deflete à direita e segue em curva com raio de
9,00 metros e desenvolvimento de 14,43 metros até o ponto 02, fazendo esta curva a
confluência entre as Avenidas Manoel Duque e Carlos Bley Filho, do ponto 02 segue
na distância de 97,00 metros até o ponto 03, do ponto 03 deflete à esquerda e segue
em curva com raio de 32,72 metros e desenvolvimento de 42,00 metros até o ponto
04, confrontando nestas duas linhas com a Avenida Carlos Bley Filho, quarteirão
01, lado par, do ponto 04, deflete à direita e segue na distância de 72,00 metros até
o ponto 05, do ponto 05 deflete à esquerda em ângulo interno de 61º05’00” e segue
na distância de 46,00 metros até o ponto 06, confrontando nestas duas linhas com
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área do G.R.E.T., do ponto 06 deflete à direita em ângulo interno de 90º00’00” e
segue na distância de 9,50 metros até o ponto 07, confrontando nesta linha com a
área da FEPASA, do ponto 07 deflete à direita em ângulo interno de 143º48’35” e
segue na distância de 9,50 metros até o ponto 07, confrontando nesta linha com área
da FEPASA, do ponto 07 deflete à direita em ângulo interno de 1’43º48’35” e segue
na distância de 224,00 metros até o ponto O, confrontando nesta linha com a Rua de
Acesso de propriedade da FEPASA, quarteirão 01, lado ímpar, do ponto O deflete à
direita em ângulo interno de 40º40’43” e segue na distância de 212,35 metros até o
ponto 01, onde teve início a presente descrição, encerrando uma área de 19.522,38
metros quadrados.”
VII Cidade Industrial, Comercial, Atacadista e de Serviços Distrito Industrial V
Local: Setor 04, Quadra 3734, Lote 002
Proprietária: Prefeitura Municipal de Bauru
Matrícula nº 88.091 do 2º Oficial de Registro de Imóveis de Bauru
Área: 2.129.498,45 metros quadrados
ROTEIRO:
“O imóvel cadastrado na PMB sob n° 4/3734/002 correspondente a PARTE DE
UMA GLEBA com área de 2.129.498,45m² ou 212,9498 hectares, destacada da
matrícula nº 88.091 do 2º ORI de Bauru-SP, situada nesta cidade de Bauru, localizada
no lado direito da Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros – SP 294, sentido
Bauru- Marília, km 349, com os seguintes limites e confrontações: Inicia-se no ponto
11-A na divisa da Fazenda Val De Palmas, de Seme Alexandre Nasralla, distante
502,80 metros com rumo 39º 51’57” NW do ponto 11, descrito na citada matrícula
nº 88.091; daí segue com rumo de 39º51’57” NW por uma distância de 1.665,22
metros confrontando com a Fazenda Val de Palmas de Seme Alexandre Nasralla
até o ponto 12; daí segue com rumo de 39º51’57” NW por uma distância de 386,90
metros confrontando com a Fazenda Miracema da Sociedade Beneficente Cristã até o
ponto 13; daí deflete à direita e segue com rumo de 50º40’58” NE por uma distância
de 1.339,04 metros confrontando com a Prefeitura Municipal de Bauru até o ponto
24; daí deflete à direta e segue com rumo de 42º38’58” SE por uma distância de
700,85 metros confrontando com a Fazenda Araçatuba de João Miranda de Souza até
o ponto 25; daí segue com rumo de 42º38’58” SE por uma distância de 419,84 metros
até o ponto 25-A, confrontando do ponto 25 ao 25-A com João Roberto David; daí
deflete à direita e segue com rumo de 53º 23’26” SW por uma distância de 808,27
metros até o ponto 25-B; daí deflete à esquerda e segue com rumo de 49º09’57” SE
por uma distância de 795,48 metros até o ponto 25-C; daí deflete à direita e segue
com rumo de 37º47’11” SW por uma distância de 99,68 metros até o ponto 25-D; daí
deflete à esquerda e segue com rumo de 23º47’15” SE por uma distância de 79,63
metros até o ponto 25-E; daí deflete à direita e segue com rumo de 13º12’59” SW
por uma distância de 76,03 metros até o ponto 25-F; daí deflete à direita e segue com
rumo de 30º00’46” SW por uma distância de 123,22 metros até o ponto 25- G; daí
deflete à esquerda e segue com rumo de 20º34’54” SE por uma distância de 153,14
metros até o ponto 25-H; daí deflete à direita e segue com rumo de 02º01’44” SW
por uma distância de 98,08 metros até o ponto 25-I; daí deflete à direita e segue com
rumo de 42º03’33” SW por uma distância de 71,27 metros até o ponto 25-J; daí
deflete à direita e segue com rumo de 05º34’34” NW por uma distância de 107,20
metros até o ponto 25-K; daí deflete à esquerda e segue com rumo de 61º49’19” NW
por uma distância de 95,52 metros até o ponto 25-L; daí deflete à esquerda e segue
com rumo de 59º56’57” SW por uma distância de 38,11 metros até o ponto 25-M;
daí deflete à direita e segue com rumo de 73º22’20” NW por uma distância de 78,82
metros até o ponto 25-N; daí deflete à esquerda e segue com rumo de 71º24’44” SW
por uma distância de 95,25 metros até o ponto 25-O; daí deflete à esquerda e segue
com rumo de 19º41’18” SW por uma distância de 101,28 metros até encontrar o
ponto 11-A, ponto inicial da presente descrição, do ponto 25-A ao 11-A confronta-se
com Área Pertencente a Fazenda do Estado de São Paulo (remanescente da matrícula
nº 88.091).”
A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda
(SEDECON), será a responsável pela coordenação, gerenciamento e regulamentação
da instalação de empresas nos Distritos Industriais descritos no art. 2º desta Lei.
O Conselho de Apoio ao Desenvolvimento Municipal (CADEM), assessorará
a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda
(SEDECON), na consecução das responsabilidades descritas no caput deste artigo,
conforme dispõe o art. 10 desta Lei.
As áreas identificadas como ZI – Zonas Industriais, que não se enquadram nos
Distritos Industriais definidos no art. 2º desta Lei, serão regulamentadas pela Lei
de Uso e Ocupação do Solo, sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de
Planejamento (SEPLAN) e da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico,
Turismo e Renda (SEDECON).
CAPÍTULO I
DAS ATIVIDADES
Nas áreas dos Distritos Industriais fica permitida a instalação de empresas com
atividades industriais, de comércio atacadista e prestadoras de serviços, bem como
lojas de fábrica para venda ao consumidor anexas à empresa concessionária.
A instalação de lojas de fábricas para venda ao consumidor depende de prévio
requerimento da empresa concessionária interessada e autorização da Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda (SEDECON).
Nas áreas dos Distritos Industriais fica permitida a instalação de equipamentos
públicos diretamente pela Administração Municipal ou em parceria com as empresas,
obedecidas as disposições da presente Lei e legislação própria.
Ficam permitidas atividades de apoio e fornecimento de insumos com o objetivo
de atender as atividades desenvolvidas nos Distritos Industriais, com o horário de
funcionamento restrito ao horário comercial praticado pelas empresas locais.
A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda
(SEDECON), será responsável pela definição das áreas destinadas para as atividades
descritas no caput deste artigo.
As atividades de apoio serão viabilizadas por meio do instituto da permissão onerosa,
sujeita ao processo de licitação.
Fica autorizada a instalação de postos de combustíveis, desde que atendidos os
requisitos desta Lei, e do regramento legal específico.
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Art. 7º

Para fins de aplicação desta Lei, define-se:
I – Indústria: um conjunto de atividades econômicas que têm por finalidade a
manipulação e exploração de matérias-primas e fontes energéticas, bem como a
transformação de produtos semiacabados em bens de produção ou de consumo.
a) Indústrias de Bens de Produção: tem como finalidade a transformação de
matérias-primas brutas em matérias-primas processadas, sendo a base
para outros ramos industriais e se dividem em Indústrias extrativas e
Indústrias de equipamentos;
b) Indústrias de Bens Intermediários: tem como atividade o fornecimento de
produtos beneficiados; e
c) Indústrias de Bens de Consumo: têm sua produção direcionada
diretamente para o mercado consumidor.
II – Comércio atacadista: empresa que tem sua venda direcionada a revendedores.
III – Prestadora de serviços: empresa que exerce atividades de atendimento aos
Distritos Industriais instalados, e empresa localizada ou não no Município
que, para exercer sua atividade, necessite de área compatível com aquelas
circunscritas nos Distritos Industriais, como centro de distribuição e
transportadora, com o dever de cumprimento da legislação federal, inclusive
aquela afeta ao ISS (Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2.003), e
outras exigências que se fizerem necessárias, a serem estabelecidas pelo
Conselho de Apoio ao Desenvolvimento Municipal (CADEM).
IV – Atividade de apoio: empresa que exerce atividade que atenda às necessidades
diretamente relacionadas ao desenvolvimento das empresas instaladas nos
Distritos Industriais, descritas nesta Lei.
CAPÍTULO II
DOS INSTITUTOS
Art. 8º
São institutos que viabilizam o funcionamento das atividades industriais, comerciais
atacadistas e de serviços:
I–
Concessão de direito real de uso;
II – Doação definitiva; e
III – Permissão onerosa.
§ 1º
As áreas utilizadas por meio de permissão onerosa antes da vigência desta Lei,
deverão ser resolvidas no prazo de 24 (vinte e quatro) meses a contar da vigência
desta Lei, ocasião na qual será aberto novo procedimento, nos termos descritos no
art. 32 e seguintes desta Lei.
§ 2º
A permissão onerosa será permitida somente para áreas destinadas às atividades de
apoio.
Art. 9º
Compete à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda
(SEDECON), precedido de manifestação do Conselho de Apoio ao Desenvolvimento
Municipal (CADEM):
I–
Decidir sobre a concessão de direito real de uso, doação definitiva e permissão
onerosa, bem como definir as atividades de apoio nos Distritos Industriais
estabelecendo as empresas que se enquadram nos objetivos e requisitos desta
Lei;
II – Providenciar, pelos meios legais, a recuperação e a retomada para o Município
das áreas que não estejam cumprindo ou não cumpriram o disposto nesta Lei;
e
III – Aprovar e acompanhar o cronograma de construção, implantação e
posteriormente o funcionamento e efetivo exercício das atividades das
empresas que foram beneficiadas com áreas nos Distritos Industriais, fazendo
cumprir os prazos e objetivos previamente estabelecidos na legislação que
procedeu a cessão das áreas, podendo solicitar o auxílio de outras secretarias
ou órgãos municipais.
§ 1º
A decisão sobre qualquer assunto relacionado a esta Lei caberá à Secretaria Municipal
de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda (SEDECON), com prévia
manifestação consultiva do Conselho de Apoio ao Desenvolvimento Municipal
(CADEM).
§ 2º
Das decisões exaradas no contexto deste diploma legal, cabe recurso, nos termos da
Lei Municipal nº 5.804, de 10 de novembro de 2.009.
CAPÍTULO III
DO CONSELHO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
Art. 10
Fica criado o Conselho de Apoio ao Desenvolvimento Municipal (CADEM),
vinculado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda
(SEDECON), que terá por atribuição auxiliar nas políticas públicas voltadas ao
desenvolvimento empresarial do Município, desenvolvendo ações e projetos junto à
SEDECON, para a atração de novos empreendimentos, bem como o fortalecimento
daqueles já existentes.
Parágrafo único.
Compete ao Conselho de Apoio ao Desenvolvimento Municipal (CADEM) emitir
parecer consultivo sobre qualquer solicitação referente aos Distritos Industriais,
analisando, organizando, orientando e auxiliando em qualquer matéria prevista na
presente Lei, observando-se o seu Regimento Interno.
Art. 11
O Conselho de Apoio ao Desenvolvimento Municipal (CADEM), será sempre
composto por um número ímpar de representantes, sendo seus membros indicados
pelas instituições abaixo:
I–
01 (um) representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Econômico, Turismo e Renda (SEDECON);
II –
01 (um) representante da Secretaria Municipal de Planejamento (SEPLAN);
III –
01 (um) representante da Secretaria Municipal de Agricultura e
Abastecimento (SAGRA);
IV –
01 (um) representante da Secretaria Municipal do Meio Ambiente
(SEMMA);
V–
01 (um) representante da Secretaria Municipal de Economia e Finanças
(SEF);
VI –
01 (um) representante indicado pelo CIESP – Centro das Indústrias do
Estado de São Paulo - Regional Bauru;
VII – 01 (um) representante da ACIB – Associação Comercial e Industrial de
Bauru;
VIII – 01 (um) representante do Sistema S (Senai, Sesi, Sebrae e Sest), que deverá
ser alternado bienalmente entre suas instituições;
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01 (um) representante da ASSENAG – Associação dos Engenheiros,
Arquitetos e Agrônomos de Bauru;
X–
01 (um) representante da OAB – Ordem dos Advogados do Brasil, da
Subseção de Bauru;
XI –
01 (um) representante das entidades sindicais dos trabalhadores, indicado
pela maioria dos Sindicatos estabelecidos na cidade;
XII – 01 (um) representante do Sindicato dos Contadores de Bauru ou entidade
afim; e
XIII – 01 (um) representante do Conselho Municipal do Meio Ambiente –
COMDEMA.
O Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda
(SEDECON), será o presidente nato do CADEM, e o Diretor de Divisão de Indústria
ou cargo que venha substituí-lo, será o vice-presidente nato.
Para cada representante titular, os órgãos designados indicarão também um
suplente da mesma entidade ou secretaria, que substituirá o titular nas suas faltas e
impedimentos legais.
O prazo do mandato será de 02 (dois) anos.
Os membros deste Conselho serão nomeados por meio de Decreto Municipal.
O Regimento Interno do CADEM será elaborado no prazo de 90 (noventa) dias
contados a partir da edição do Decreto Municipal que nomear os primeiros integrantes
do Conselho.
O conselheiro não poderá ser reconduzido por outra entidade, devendo permanecer
afastado do conselho por no mínimo 02 (dois) anos.
CAPÍTULO IV
DO CHAMAMENTO PÚBLICO
A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda
(SEDECON), publicará chamamento público, por meio de editais no Diário Oficial
do Município, durante 30 (trinta) dias corridos, devendo ser publicado em todas as
edições, para ciência daqueles que queiram instalar empresas em imóveis localizados
nos Distritos Industriais, indicando detalhadamente quais imóveis estão disponíveis
para concessão de direito real de uso e, se necessário, mencionará o tipo de atividade
preferencial a se instalar no local, evitando-se conflitos com atividades incompatíveis
ou já instaladas nas imediações.
As solicitações de inscrição pelas empresas interessadas serão efetuadas mediante
formulário eletrônico, através do site oficial da Prefeitura Municipal de Bauru,
devendo a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda
(SEDECON), efetuar protocolos com numeração sequencial, visando a transparência
e o fácil acesso ao andamento dos procedimentos por parte dos interessados nos
imóveis, munícipes e autoridades em geral.
Uma vez aberto o processo eletrônico, o interessado deverá anexar os documentos
próprios, de seus sócios e diretores, todos digitalizados, conforme solicitado no
edital.
Deverão ser apresentados os seguintes documentos referentes à empresa:
a) Contrato social e balanço patrimonial dos 03 (três) últimos exercícios ou
documento equivalente;
b) Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ),
junto ao Ministério da Fazenda;
c) Certidões negativas (ou positivas com efeito de negativas) de débitos junto às
Fazendas Federal, Estadual e Municipal;
d) Previsão de incidência de tributos municipais, estaduais e federais; e
e) Planta baixa da empresa, com o fluxo de produção/serviço/departamento com a
quantidade de colaboradores distribuídos em cada setor.
Deverão ser apresentados os seguintes documentos referentes aos sócios ou diretores:
a) Comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF), junto ao
Ministério da Fazenda;
b) Comprovante de inscrição no Registro Geral (RG) de unidade da federação, ou
RNE (Registro Nacional de Estrangeiro); e
c) Certidões negativas (ou positivas com efeito de negativas) de débitos junto às
Fazendas Federal, Estadual e Municipal.
A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda
(SEDECON), poderá solicitar a apresentação de outros documentos que entender
importantes para a instrução do procedimento.
Quando se tratar de empresa SLU – Sociedade Limitada Unipessoal, serão anexados
junto ao Processo Eletrônico os seguintes documentos:
a) Comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF) junto ao
Ministério da Fazenda;
b) Comprovante de inscrição no Registro Geral (RG) de unidade da federação, ou
RNE (Registro Nacional de Estrangeiro); e
c) Serão exigidos ainda, no que couber, os demais documentos solicitados às
empresas coletivas.
A empresa terá que, no ato da proposta, apresentar um cronograma físico e financeiro,
contendo:
a) Número atual de empregos, comprovado por meio da guia de FGTS;
b) Previsão de empregos a serem gerados;
c) Projeção de faturamento;
d) Valor de investimento;
e) Natureza da matéria prima;
f) Proposta de forma de pagamento da contrapartida, nos termos desta Lei;
g) Plano voltado à Sustentabilidade; e
h) Plano de negócio com fluxo de caixa estimado, investimento de capital de giro e
retorno.
A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda
(SEDECON), solicitará, no edital, documentos específicos conforme atividades
determinadas no certame.
Quando houver mais de uma empresa interessada na mesma área do Distrito
Industrial, objeto de chamamento público para a concessão de direito real de uso,
a opção será por aquela cuja proposta for considerada mais adequada aos interesses
públicos, oportunidade na qual a decisão deverá ser devidamente motivada, levando
em consideração o porte da empresa, a geração de empregos, o faturamento previsto
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para os primeiros 03 (três) anos a partir da concessão, a utilização de tecnologias,
a natureza da matéria-prima, o valor do investimento, a contrapartida oferecida ao
Município, além daquelas já descritas nos artigos 22, 23 e 28 desta Lei, e o plano de
sustentabilidade apresentado.
Os critérios descritos no caput deste artigo serão analisados pela Secretaria Municipal
de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda (SEDECON), e apresentados ao
Conselho de Apoio ao Desenvolvimento Municipal (CADEM), para emissão de
parecer, que subsidiará a decisão final da SEDECON, de acordo com os parâmetros
descritos no Anexo I.
As empresas serão classificadas em ordem decrescente, sendo a primeira colocada
aquela que somar o maior número de pontos e, em caso de empate entre duas ou mais
empresas, terá direito de preferência a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte
(EPP), de acordo com a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2.006.
A classificação final das empresas interessadas será publicada no Diário Oficial do
Município.
Da decisão que determinar a classificação final das empresas caberá recurso, da
forma disposta na Lei Municipal nº 5.804, de 10 de novembro de 2.009.
Após análise das empresas interessadas pela Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda (SEDECON), e pelo Conselho de
Apoio ao Desenvolvimento Municipal (CADEM), seja constatado que nenhuma
preenche os requisitos para sua instalação nos Distritos Industriais, abrir-se-á novo
chamamento público, da forma estabelecida nesta Lei.
CAPÍTULO V
DA CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO
Após parecer consultivo do Conselho de Apoio ao Desenvolvimento Municipal
(CADEM) e decisão favorável da Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Econômico, Turismo e Renda (SEDECON), a SEDECON executará os atos
administrativos para viabilizar a instalação da empresa classificada, elaborando
minuta do Projeto de Lei de concessão de direito real de uso, para ser encaminhado à
Câmara Municipal de Bauru, no qual constará obrigatoriamente:
I–
A descrição da área, o título do imóvel e a avaliação da mesma;
II –
As atividades a serem exercidas pela empresa;
III –
Prazo máximo para o início e o término das obras;
IV –
Prazo de 10 (dez) anos para a concessão de direito real de uso da área a
partir do início da atividade fim na área concedida;
V–
Cláusula de aplicação de multa e reversão do imóvel ao patrimônio público
no caso de descumprimento das obrigações assumidas pela empresa, sem
indenização das benfeitorias úteis e necessárias;
VI –
Valor de contrapartida ao Município, conforme art. 23 desta Lei;
VII – Valor de indenização devida ao Município em caso de área já edificada,
conforme art. 28 desta Lei;
VIII – Estar em dia com as devidas aprovações necessárias ao funcionamento da
empresa perante o órgão público;
IX –
Não paralisar as atividades da empresa por período superior a 03 (três) meses
após o início operacional da mesma, exceto se devidamente justificado e
aceito pela Administração Municipal.
O Projeto de Lei descrito no caput deste artigo será encaminhado para a Câmara
Municipal de Bauru com cópia do projeto confeccionado pela empresa classificada,
conforme descrito no edital do chamamento público.
O início das atividades descrito no inciso IV deverá ser atestado pela secretaria
Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda (SEDECON).
O Processo Administrativo de concessão de direito real de uso deverá ser instruído
com o cronograma das obras a serem realizadas pela empresa classificada, com
o detalhamento das etapas a serem vencidas, as normas urbanísticas fixadas pela
Secretaria Municipal de Planejamento (SEPLAN), cópia das Atas das reuniões do
Conselho de Apoio ao Desenvolvimento Municipal (CADEM), desenho, roteiro e
título atualizado do imóvel.
Para a concessão do imóvel, as empresas deverão apresentar projeto do novo
empreendimento ou da expansão do empreendimento já existente, comprovando a
taxa de ocupação edificada de, no mínimo, 40% (quarenta por cento) da área.
A taxa de ocupação descrita no caput deste artigo poderá ser reduzida, desde que
comprovada por meios técnicos que a consecução da atividade da empresa não
impõe a necessidade de que a área construída atinja o percentual apontado, cabendo a
análise da matéria ao Conselho de Apoio ao Desenvolvimento Municipal (CADEM),
e decisão final à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e
Renda (SEDECON).
O disposto no parágrafo anterior também se aplica às áreas já instaladas nos Distritos
Industriais quando da entrada em vigor desta Lei, cabendo a sua regularização nos
termos estabelecidos no § 1º deste artigo.
As empresas beneficiadas com a concessão do direito real de uso deverão prestar
contrapartida ao Município, consistente no valor correspondente a 20% (vinte por
cento) do valor venal do imóvel concedido.
O valor descrito no caput deste artigo será depositado em favor do Fundo Municipal
de Aquisição de Áreas e Obras de Infraestrutura, para aplicação nos Distritos
Industriais.
O valor da contrapartida poderá ser pago em até 48 (quarenta e oito) parcelas mensais
e sucessivas, sendo certo que o valor mínimo da parcela deverá ser de R$ 1.500,00
(um mil e quinhentos reais), e será reajustado anualmente pelo mesmo índice do
IPTU.
A primeira parcela da contrapartida deverá ser adimplida pela empresa concessionária
em até 30 (trinta) dias contados da assinatura do Termo de Concessão de Direito Real
de Uso, sob pena de imediata revogação da Concessão Real de Direito de Uso.
A empresa beneficiada poderá solicitar a doação definitiva após 60 (sessenta) meses
contados do início da atividade fim na área concedida, desde que presentes os
requisitos exigidos pelo disposto nos artigos 31 e 32 desta Lei, e realize o pagamento
à vista do montante correspondente a 20% (vinte por cento) do valor atualizado da
área nua.
Após a aprovação da lei de concessão de direito real de uso, a empresa concessionária
terá o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar o projeto do empreendimento à
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Secretaria Municipal de Planejamento (SEPLAN), que deverá emitir parecer dentro
de 30 (trinta) dias contados do recebimento do mesmo.
Após aprovação do projeto, o mesmo, bem como seu croqui, deverão ser anexados
em formato digital no Processo Administrativo correspondente.
Caso o projeto não seja aprovado pela Secretaria Municipal de Planejamento
(SEPLAN) no prazo previsto no caput deste artigo, a empresa concessionária terá o
prazo de 30 (trinta) dias para reapresentar projeto visando a aprovação da SEPLAN.
O descumprimento do prazo pela empresa proponente ou a não aprovação em
definitivo nos termos do parágrafo anterior por culpa da empresa concessionária,
ensejará a imposição de multa em seu desfavor, no valor correspondente a 5% (cinco
por cento) do valor venal da área.
Em caso de incidência das circunstâncias previstas no parágrafo anterior, passados
60 (sessenta) dias sem resolução do impasse, a Lei de concessão de direito real de uso
será revogada.
A empresa concessionária deverá iniciar a obra em 60 (sessenta) dias contados a
partir da aprovação em definitivo do projeto do empreendimento pela Secretaria
Municipal de Planejamento (SEPLAN), sob pena de imposição de multa no valor
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor venal da área e, passados mais 60
(sessenta) dias sem início da obra, revogação da Lei de concessão do direito real de
uso.
A empresa concessionária deverá concluir as obras no prazo máximo de 18 (dezoito)
meses, contados da aprovação do projeto pela Secretaria Municipal de Planejamento
(SEPLAN), oportunidade na qual deverá apresentar o Certificado de Conclusão de
Obras à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda
(SEDECON).
O prazo estabelecido no caput deste artigo poderá ser prorrogado uma única vez, pelo
prazo máximo de 06 (seis) meses, mediante solicitação justificada da interessada e
apresentação de novo cronograma da obra.
A solicitação de prorrogação descrita no parágrafo anterior deverá ser analisada pelo
Conselho de Apoio ao Desenvolvimento Municipal (CADEM), que emitirá parecer
para decisão da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e
Renda (SEDECON), devendo ser celebrado Aditivo ao Termo de Concessão no caso
de prorrogação.
A solicitação de prorrogação deverá ser realizada pela empresa concessionária
dentro do prazo de conclusão da obra, sob pena do não recebimento da mesma.
Após o prazo previsto no caput a concessionária deverá apresentar o habite-se e o
alvará de funcionamento, sob pena de aplicação de multa no valor correspondente a
5% (cinco por cento) do valor venal da área, e posterior retomada da área concedida.
Durante a execução da obra, a empresa concessionária deverá apresentar, junto ao
processo digital de concessão de direito real de uso, semestralmente, ou a critério
da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda
(SEDECON), relatório evolutivo da obra, instruído com laudo fotográfico.
Caso a empresa concessionária não esteja cumprindo o cronograma descrito no art.
21 desta Lei, deverá justificar o motivo, que será analisado pela Secretaria Municipal
de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda (SEDECON), sujeitando-se,
se o caso, a aplicação de pena de multa correspondente a 5% (cinco por cento)
do valor venal da área, cujo montante será revertido ao Fundo Municipal dos
Distritos Industriais e em caso de reincidência, nova multa será aplicada no valor
correspondente a 10% (dez por cento) do valor venal da área.
O não cumprimento do disposto no caput deste artigo ensejará a revogação da Lei de
concessão de direito real de uso.
Em caso de nova concessão de direito real de uso em área previamente edificada, o
novo concessionário deverá pagar ao Município o valor relativo a 40% (quarenta por
cento) do valor venal da área de acordo com a avaliação municipal, prevista em edital
e nas mesmas condições previstas no art. 23 desta Lei.
No período de concessão de direito real de uso, a empresa cessionária poderá ser
notificada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e
Renda (SEDECON), para apresentar documentos relativos às suas atividades, os
quais deverão ser entregues na data estabelecida, sob pena de imposição de multa
no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor venal da área, que será
revertida ao Fundo Municipal dos Distritos Industriais, e posterior retomada da área.
No período de Concessão de Direito Real de Uso não será permitida a transferência
da área para terceiros, exceto em casos de fusão, incorporação, transformação ou
cisão, devidamente comprovados, que deverão passar pela análise e aprovação prévia
do Conselho de Apoio ao Desenvolvimento Municipal (CADEM), autorização
expressa da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda
(SEDECON), e Lei autorizativa da Câmara Municipal.
CAPÍTULO VI
DA DOAÇÃO
Cumpridos os prazos legais e todas as leis urbanísticas e ambientais, estando em dia
com o pagamento dos tributos municipais e exercendo as atividades consonantes
às previstas na Lei de concessão de direito real de uso, a empresa concessionária
passa a ter direito ao recebimento da área por meio de doação, devendo solicitála à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda
(SEDECON), no prazo de 90 (noventa) dias, contados do cumprimento do prazo
estabelecido no art. 20, inciso IV, desta Lei.
O pedido de que trata o caput deve ser instruído com os seguintes documentos:
I–
Último contrato social;
II –
Último balanço patrimonial;
III –
Última guia de FGTS;
IV –
Matrícula atualizada do imóvel;
V–
Projeto de construção aprovado;
VI –
Habite-se ou certidão de conclusão de construção;
VII – Comparação do projeto apresentado e projeto atual;
VIII – Relatório evolutivo; e
IX –
Certidões negativas (ou positivas com efeito de negativas) de débitos junto
às Fazendas Federal, Estadual e Municipal.
Quando a empresa concessionária não estiver cumprindo as determinações do art.
16 desta Lei, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e
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Renda (SEDECON), solicitará um planejamento das ações para o cumprimento das
obrigações com as quais a empresa se comprometeu, e sua validação será requisito
para a aprovação da doação.
§ 3º
As despesas com a escritura e registro da doação serão suportadas pela empresa
donatária, devendo fazê-la no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias contados
da publicação da Lei de doação.
§ 4º
O não cumprimento dos prazos e solicitações estabelecidos neste artigo ensejará a
aplicação de multa no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor venal da
área.
Art. 32
Os lotes e as edificações construídos anteriormente a data de publicação desta Lei,
em discordância com os parâmetros urbanísticos, poderão ter sua regularidade
reconhecida, desde que não invadam áreas públicas, de terceiros, áreas
ambientalmente protegidas ou sujeitas a restrições específicas, devendo obter o
Certificado de Regularização da Edificação, conforme art. 48 da Lei Municipal nº
7.028, de 21 de dezembro de 2.017.
§ 1º
As edificações construídas posteriormente à publicação desta Lei em discordância
com as normas urbanísticas vigentes deverão, no prazo de 12 (doze) meses contados
da notificação, ser adaptadas para atender às normas de regência, sob pena de
imposição de multa mensal no valor correspondente a 1,5% (um e meio por cento)
do valor venal da área.
§ 2º
O prazo estabelecido no parágrafo anterior poderá ser prorrogado uma única vez,
por 12 (doze) meses, mediante solicitação da empresa interessada, na qual conste
a competente justificativa, que será submetida à apreciação do Conselho de Apoio
ao Desenvolvimento Municipal (CADEM), e decisão da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda (SEDECON).
§ 3º
Caso a empresa interessada não realize as adaptações no prazo máximo de 24 (vinte
e quatro) meses contados da notificação mencionada no parágrafo primeiro deste
artigo, a Lei de concessão de direito real de uso será revogada.
CAPÍTULO VII
DA PERMISSÃO ONEROSA
Art. 33
O instituto da permissão onerosa será aplicável somente para as áreas destinadas
as atividades de apoio definidas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Econômico, Turismo e Renda (SEDECON).
Art. 34
A permissão onerosa será efetivada por meio de Decreto que precederá de
chamamento público e manifestação do Conselho de Apoio ao Desenvolvimento
Municipal (CADEM).
Art. 35
A permissão onerosa terá prazo determinado de 96 (noventa e seis) meses para
investimentos em terra nua e 72 (setenta e dois) meses para áreas já edificadas.
Art. 36
No caso do descumprimento do Decreto de permissão onerosa a Secretaria Municipal
de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda (SEDECON), poderá retomar a
área sem indenização das benfeitorias de quaisquer espécies nela existentes.
Art. 37
A permissão onerosa é personalíssima, não podendo ser transferida para terceiro.
Art. 38
A partir da publicação desta Lei as atividades de apoio que estiverem sob permissão
onerosa serão sujeitas a processo licitatório no prazo de 24 (vinte e quatro) meses.
Art. 39
As empresas que estiverem sob o regime de permissão onerosa no tempo da
publicação desta Lei serão beneficiadas pelo instituto da doação desde que cumpridos
os requisitos descritos no caput e incisos do art. 32 desta Lei, bem como:
I–
Exerçam atividades compatíveis com as permitidas nos Distritos Industriais;
II –
Estejam adimplentes com o pagamento dos valores da permissão onerosa;
III –
Cumpram a regularização urbanística;
IV –
Estejam em dia com as obrigações fiscais;
V–
Ao tempo da publicação desta Lei tenham mais de 10 (dez) anos de
permissão onerosa;
VI –
Desempenhem atividade de interesse público na geração de emprego e
renda;
VII – Tenham sua atividade e documentação aprovadas pelo Conselho de Apoio
ao Desenvolvimento Municipal (CADEM); e
VIII – Promovam o pagamento de indenização ao Município no valor
correspondente a 20% (vinte por cento) do valor venal da área, conforme
dispõe o art. 23, desta Lei.
Parágrafo único.
O não cumprimento dos dispositivos acima acarretará na resolução da permissão
onerosa sem indenização de qualquer espécie ao permissionário.
CAPÍTULO VIII
DO FUNDO MUNICIPAL DE AQUISIÇÃO DE ÁREAS E OBRAS DE INFRAESTRUTURA DOS
DISTRITOS E MINI DISTRITOS INDUSTRIAIS DE BAURU - FMDM
Art. 40
Fica criado o Fundo Municipal de Aquisição de Áreas e Obras de Infraestrutura
dos Distritos e Mini Distritos Industriais de Bauru - FMDM, vinculado à Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda (SEDECON), com
a finalidade de prover recursos para aquisição de áreas, realização de melhorias na
infraestrutura dos Distritos e Mini Distritos Industriais, bem como obras públicas,
serviços e ações que estimulem o desenvolvimento industrial de Bauru com atração
de novas empresas.
Art. 41
São receitas do Fundo:
I–
Auxílios, subvenções ou doações estaduais, federais ou privadas, dotações
orçamentárias e créditos adicionais que venham a ser autorizados por Lei e
atribuídos aos Distritos e Mini Distritos Industriais de Bauru;
II – Quaisquer outras rendas eventuais relacionadas com a venda de áreas,
permissões onerosas e eventuais taxas, multas e indenizações referentes às
áreas de Distritos e Mini Distritos Industriais de Bauru; e
III – Juros bancários e rendas de capital, provenientes da imobilização ou aplicação
da receita do Fundo Municipal de Aquisição de Áreas e Obras de Infraestrutura
dos Distritos e Mini Distritos Industriais de Bauru - FMDM.
Art. 42
Os recursos que constituem o FMDM, serão obrigatoriamente depositados,
mensalmente, em conta bancária especial a ser instituída sob a denominação FMDM,
que será movimentada pelo presidente em conjunto com o vice-presidente.
Art. 43
A Secretaria Municipal de Economia e Finanças, deverá apresentar mensalmente ao
Conselho de Apoio ao Desenvolvimento Municipal (CADEM), o extrato detalhado
do presente FMDM.
Art. 44
O FMDM será administrado por um Conselho Diretor assim composto:
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I–
Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda,
seu presidente nato;
II – 01 (um) membro da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico,
Turismo e Renda, como vice-presidente;
III – 01 (um) membro da Secretaria Municipal de Economia e Finanças;
IV – 01 (um) membro da Secretaria Municipal de Obras; e
V – 01 (um) membro do Conselho de Apoio ao Desenvolvimento Municipal
(CADEM).
Parágrafo único.
Os membros do Conselho Diretor do FMDM, serão nomeados por meio de Decreto,
com prazo de mandato fixado em 02 (dois) anos.
Art. 45
O FMDM, integrará o orçamento anual do Município.
Parágrafo único.
As prestações de contas dos recursos recebidos seguem as normas do Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo.
Art. 46
Os bens adquiridos pelo FMDM, serão destinados à realização de melhorias na
infraestrutura dos Distritos e Mini Distritos Industriais, bem como obras públicas,
serviços públicos e ações que estimulem o desenvolvimento industrial de Bauru e
incorporados ao patrimônio do Município.
Art. 47
O FMDM, será regulamentado dentro de 90 (noventa) dias contados da data de
publicação desta Lei, por meio de Decreto.
CAPÍTULO IX
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 48
A empresa de renome nacional ou internacional, consolidada há mais de 03 (três) anos
no mercado, que pretenda se instalar em Bauru em áreas dos Distritos Industriais,
ficará dispensada do certame licitatório, desde que:
I–
Comprove investimento na área pretendida em valor superior a R$
10.000.000,00 (dez milhões de reais);
II –
comprove faturamento anual superior a R$ 300.000.000,00 (trezentos
milhões de reais);
III –
Ofereça contrapartida em parceria público-privada a ser definida juntamente
com o Conselho de Apoio ao Desenvolvimento Municipal (CADEM);
IV –
Cumpram os demais requisitos e prazos descritos na presente Lei.
§ 1º
A empresa prevista no caput que venha gerar imediatamente 100 (cem) empregos
e ao final dos primeiros 05 (cinco) anos um total de, no mínimo, 500 (quinhentos)
empregos registrados na CTPS dos trabalhadores estará isenta de comprovar o
faturamento anual estabelecido no inciso II.
§ 2º
Os valores mencionados nesse artigo serão corrigidos anualmente pelo IGP-DI da
Fundação Getúlio Vargas ou índice que venha substituí-lo, tendo como data base a
promulgação da presente Lei.
§ 3º
A empresa deverá apresentar cronograma de implementação da mão de obra descrita
no § 1º do presente.
§ 4º
Caso não seja possível o cumprimento do cronograma do parágrafo anterior a
empresa deverá apresentar justificativa que será submetida a análise do CADEM, e
decisão da SEDECON quanto à razoabilidade ou não da justificativa.
§ 5º
Caso mais de uma empresa manifeste interesse sobre uma mesma área, terá
preferência aquela que oferecer maior quantidade de empregos.
Art. 49
Todas as áreas dos Distritos Industriais deverão cumprir sua função social sob pena
de incidência de multa.
Parágrafo único.
A empresa que não der à área destinação compatível com as atividades dos
Distritos Industriais será notificada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Econômico, Turismo e Renda (SEDECON), devendo adequar a utilização do imóvel
no prazo máximo de 06 (seis) meses contados da notificação da SEDECON, sob pena
de imposição de multa no valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor venal
da área.
Art. 50
As empresas, bem como os seus sócios, que não cumprirem as obrigações assumidas
por ocasião da concessão de direito real de uso, ou permissão onerosa, relacionadas
às áreas dos Distritos Industriais, ficarão proibidas de pleitear áreas nos Distritos
Industriais pelo prazo de 05 (cinco) anos.
Art. 51
O Município de Bauru, através das secretarias e autarquias competentes, bem
como de empresas especializadas em urbanização, e concessionárias de serviço
público, para o bom funcionamento dos Distritos Industriais de que trata esta Lei
providenciará:
I–
A descrição e a demarcação das áreas concedidas ou doadas por Lei;
II –
O plano de arruamento com divisões em glebas próprias para as atividades
nele exercidas;
III –
O plano para distribuição de energia elétrica;
IV –
O estudo para abastecimento de água e rede de esgoto;
V–
O plano de pavimentação;
VI –
O estudo para comunicação telefônica;
VII – O ajardinamento e paisagismo, quando necessários;
VIII – Meios de transporte coletivo para os trabalhadores das cidades industriais;
IX –
O levantamento planialtimétrico da área; e
X–
Outras diligências que possam contribuir para o bom funcionamento dos
Distritos Industriais.
Art. 52
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as Leis Municipais nº
5.198, de 22 de outubro de 2.004, nº 5.693, de 22 de dezembro de 2.008, nº 6.259, de
14 de setembro de 2.012, nº 6.618, de 12 de dezembro de 2.014, nº 6.731, de 06 de
outubro de 2.015 e nº 6.931, de 27 de junho de 2.017.
Bauru, 03 de agosto 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

DIÁRIO OFICIAL DE BAURU

SÁBADO, 06 DE AGOSTO DE 2.022
ANEXO I
I – GERAÇÃO DE EMPREGOS DIRETOS:
De 11 a 20 empregos
De 21 a 50 empregos
De 51 a 100 empregos
De 101 a 150 empregos
Acima de 150 empregos

I-

05 pontos
10 pontos
15 pontos
30 pontos
50 pontos

II – FATURAMENTO MENSAL PREVISTO PARA
OS PRIMEIROS 03 (TRÊS) ANOS DE ATIVIDADE NO DISTRITO:
De R$ 50.000,01 a R$ 200.000,00 mensal
05 pontos
De R$ 200,000,01 a R$ 500.000,00 mensal
10 pontos
De R$ 500.000,01 a R$ 1.500.000,00 mensal
20 pontos
Acima R$ 1.500.000,01 mensal
50 pontos
III – NATUREZA DA MATÉRIA PRIMA:
Originária do Município
Originária do Estado de SP
Originária dos demais Estados
Originária do Exterior
IV – VALOR DE INVESTIMENTOS:
De R$ 100.000,01 a R$ 500.000,00
De R$ 500.000,01 a R$ 1.000.000,00
De R$ 1.000.000,01 a R$ 2.000.000,00
Acima de R$ 2.000.000,01

20 pontos
19 pontos
18 pontos
17 pontos

05 pontos
10 pontos
30 pontos
50 pontos

V – CONTRAPARTIDA A SER DEFINIDA NO EDITAL:
Apresentar Programa de Capacitação para geração de emprego e renda para o Município de
Bauru
Apresentação de Programa de Inovação e Tecnologia
Apresentação de Programa Social
Parceria público-privada em benefício para Município de Bauru
VI – SUSTENTABILIDADE:
Projeto de captação e reuso de águas
Projeto de energia reonável
Projeto de reciclagem de resíduos
Projeto de Créditos de Carbono

9

10 pontos
10 pontos
10 pontos
10 pontos

05 pontos
05 pontos
05 pontos
05 pontos

LEI Nº 7.579, DE 03 DE AGOSTO DE 2.022
P. 49.996/22 (2.705/22 – EMDURB)
Autoriza a transposição de recursos no Orçamento do
Município, especificamente na Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru EMDURB.
A PREFEITA MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do
Município de Bauru, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º
Fica autorizada a suplementação, através de transposição, de recursos no Orçamento
vigente do Município de Bauru, na Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano
e Rural de Bauru – EMDURB, no valor de R$ 1.760.000,00 (um milhão, setecentos
e sessenta mil reais), abaixo:
I – Transposição
a)
Dotação Orçamentária 28.846.1002.0017 (Dívidas e Encargos) – categoria
econômica 4.6.90.71 (principal da dívida contratual resgatada) – Ficha 20 –
R$ 1.760.000,00 (um milhão, setecentos e sessenta mil reais).
Art. 2º
Os recursos necessários para atender o art. 1º decorrem de anulação parcial nas
dotações orçamentárias:
a)
Funcional Programática 15.452.0022.2100 (Administração Geral –
EMDURB) – categoria econômica 3.1.90.13 (Obrigações Patronais) – Ficha
02 – R$ 1.760.000,00 (um milhão, setecentos e sessenta mil reais).
Art. 3º
Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
Bauru, 03 de agosto de 2.022.
SUÉLLEN SILVA ROSIM
PREFEITA MUNICIPAL
GUSTAVO RUSSIGNOLI BUGALHO
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
EVERTON DE ARAÚJO BASÍLIO
SECRETÁRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS
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 7.580, DE 03 DE AGOSTO DE 2.022
P. 69.454/22 (3.719/22 – EMDURB)
Autoriza a transferência de recursos no Orçamento do
Município, especificamente na Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru EMDURB.
A PREFEITA MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do
Município de Bauru, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º
Fica autorizada a suplementação, através de transferência, de recursos no Orçamento
vigente do Município de Bauru, na Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano
e Rural de Bauru – EMDURB, no valor de até R$ 100.000,00 (cem mil reais), abaixo:

Transferência
a)
Dotação Orçamentária 15.452.0022.2100 (Administração Geral) –
categoria econômica 3.3.90.30 (material de consumo) – Ficha 06 – R$
100.000,00 (cem mil reais).
Art. 2º
Os recursos necessários para atender o art. 1º decorrem de anulação parcial na
dotação orçamentária:
a)
Funcional Programática 15.452.0022.2100 (Administração Geral –
EMDURB) – categoria econômica 4.4.90.52 (equipamentos e material
permanente) – Ficha 14 – R$ 100.000,00 (cem mil reais).
Art. 3º
Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
Bauru, 03 de agosto de 2.022.
SUÉLLEN SILVA ROSIM
PREFEITA MUNICIPAL
GUSTAVO RUSSIGNOLI BUGALHO
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
EVERTON DE ARAÚJO BASÍLIO
SECRETÁRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS
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 7.581, DE 03 DE AGOSTO DE 2.022
P. 55.108/22
Altera a Lei Municipal nº 7.501, de 01 de dezembro de 2.021, e autoriza a abertura
de crédito adicional especial, em observância ao determinado pela Lei Federal nº 4.320, de 17 de março
de 1.964.
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 Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional especial no orçamento
vigente, na unidade executora 02.14.01 (Secretaria Municipal de Agricultura
e Abastecimento), no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) conforme a seguir
discriminado:
I20.608.0012.2.088 (Agricultura Urbana), na categoria econômica 3.3.90.30.00
(material de consumo), fonte 01.000.0000, no valor de R$ 90.000,00 (noventa
mil reais);
II - 20.608.0012.2.088 (Agricultura Urbana), na categoria econômica 3.3.90.39.00
(outros serviços de terceiros - pessoa jurídica), fonte 01.000.0000, no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Art. 2º
O recurso para atender a abertura de crédito adicional especial, de que trata o art. 1º
é proveniente da anulação total das seguintes dotações orçamentárias, nos termos do
inciso III, § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1.964:
I20.608.0012.2.088 (Agricultura Urbana), na categoria econômica 4.4.90.30.00
(material de consumo), ficha orçamentária 728, fonte 01, no valor de R$
25.000,00 (vinte e cinco mil reais);
II - 20.608.0012.2.088 (Agricultura Urbana), na categoria econômica 4.4.90.39.00
(outros serviços de terceiros - pessoa jurídica), ficha orçamentária 729, fonte
01, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais);
III - 20.608.0012.2.088 (Agricultura Urbana), na categoria econômica 4.4.90.51.00
(obras e instalações), ficha orçamentária 730, fonte 01, no valor de R$
50.000,00 (cinquenta mil reais).
Art. 3º
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Bauru, 03 de agosto de 2.022.
SUÉLLEN SILVA ROSIM
PREFEITA MUNICIPAL
GUSTAVO RUSSIGNOLI BUGALHO
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
EVERTON DE ARAÚJO BASÍLIO
SECRETÁRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS
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 16.186, DE 12 DE JULHO DE 2.022
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e dá outras providências.
A PREFEITA MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais,
conferidas pelo art. 51 da Lei Orgânica do Município de Bauru,
D E C R E TA
Art. 1º
Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional orçamentário e suplementar
na importância de R$ 143.736,10 (cento e quarenta e três mil, setecentos e trinta
e seis reais e dez centavos), o crédito aberto na forma do artigo será coberto com
recursos provenientes de suplementação.
Unid.
Origem
Ficha
Classif. Func. Nat. Desp. Vínculo
Especificação
Valor (R$)
Orç.
Rec.
ANUL.
AQUISIÇÃO DE
170 02.03.02 12.365.0111.1.004 4.4.90.61.00 01.000.0000
DOT.
26.408,25
IMÓVEIS
ORÇ.
OUTROS
ANUL.
SERVIÇOS DE
252 02.04.01 04.123.0001.2.001 3.3.90.36.00 01.000.0000
DOT.
127,85
TERCEIROS ORÇ.
PESSOA FÍSICA
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314 02.06.01 03.091.0001.2.001 3.3.90.30.00 01.000.0000

MATERIAL DE
CONSUMO

OUTROS
SERVIÇOS DE
318 02.06.01 03.091.0001.2.001 3.3.90.39.00 01.000.0000 TERCEIROS
- PESSOA
JURÍDICA
561 02.10.01 18.542.0015.2.068 3.3.90.30.00 01.000.0000

513 02.10.01 18.541.0001.2.001 3.3.90.39.00 01.000.0000

661 02.12.01 13.392.0016.2.079 3.3.90.36.00 01.000.0000

646 02.12.01 13.392.0001.2.001 3.3.90.39.00 01.000.0000

684 02.13.01 14.122.0001.2.001 3.3.90.39.00 01.000.0000

MATERIAL DE
CONSUMO
OUTROS
SERVIÇOS DE
TERCEIROS
- PESSOA
JURÍDICA
OUTROS
SERVIÇOS DE
TERCEIROS PESSOA FÍSICA
OUTROS
SERVIÇOS DE
TERCEIROS
- PESSOA
JURÍDICA
OUTROS
SERVIÇOS DE
TERCEIROS
- PESSOA
JURÍDICA

ANUL.
DOT.
ORÇ.

23.000,00

ANUL.
DOT.
ORÇ.

22.000,00

ANUL.
DOT.
ORÇ.

15.000,00

ANUL.
DOT.
ORÇ.

25.000,00

23.150,00

ANUL.
DOT.
ORÇ.

1.800,00

ANUL.
DOT.
ORÇ.

7.250,00

TOTAL
143.736,10
Os valores dos presentes créditos, num total de R$ 143.736,10 (cento e quarenta e
três mil, setecentos e trinta e seis reais e dez centavos), serão cobertos com recursos
previstos no art. 43, § 1°, Inciso III, da Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1.964,
provenientes de suplementação por anulação.

Art. 2°

Unid.
Classif. Func. Nat. Desp. Vínculo
Especificação
Valor (R$)
Orç.
169 02.03.02 12.365.0111.1.004 4.4.90.51.00 01.000.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 26.408,25
VENCIMENTOS E
242 02.04.01 04.123.0001.2.001 3.1.90.11.00 01.000.0000 VANTAGENS FIXAS 127,85
PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E
306 02.06.01 03.091.0001.2.001 3.1.90.11.00 01.000.0000 VANTAGENS FIXAS 45.000,00
PESSOAL CIVIL
OUTROS SERVIÇOS DE
562 02.10.01 18.542.0015.2.068 3.3.90.39.00 01.000.0000 TERCEIROS - PESSOA
15.000,00
JURÍDICA
SERVIÇOS DE
TECNOLOGIA DA
514 02.10.01 18.541.0001.2.001 3.3.90.40.00 01.000.0000
25.000,00
INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO
VENCIMENTOS E
635 02.12.01 13.392.0001.2.001 3.1.90.11.00 01.000.0000 VANTAGENS FIXAS 1.800,00
PESSOAL CIVIL
OUTROS SERVIÇOS DE
662 02.12.01 13.392.0016.2.079 3.3.90.39.00 01.000.0000 TERCEIROS - PESSOA
23.150,00
JURÍDICA
VENCIMENTOS E
673 02.13.01 14.122.0001.2.001 3.1.90.11.00 01.000.0000 VANTAGENS FIXAS 7.250,00
PESSOAL CIVIL
TOTAL
143.736,10
Art. 3º
Os créditos abertos neste Decreto obedecerão ao disposto no art. 43 da Lei Federal nº
4.320, de 17 de março de 1.964.
Art. 4º
Este Decreto entra em vigor na data de sua expedição.
Bauru, 12 de julho de 2.022.
SUÉLLEN SILVA ROSIM
PREFEITA MUNICIPAL
EVERTON DE ARÁUJO BASÍLIO
SECRETÁRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS
Registrado no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data.
DANILO ALTAFIM PINHEIRO
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO
Ficha

DECRETO Nº 16.187, DE 12 DE JULHO DE 2.022
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e dá outras providências.
A PREFEITA MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais,
conferidas pelo art. 51 da Lei Orgânica do Município de Bauru,
D E C R E TA
Art. 1º
Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional orçamentário e suplementar
na importância de R$ 2.837.653,40 (dois milhões, oitocentos e trinta e sete mil,
seiscentos e cinquenta e três reais e quarenta centavos), o crédito aberto na forma do
artigo será coberto com recursos provenientes de suplementação.
Ficha

Unid.
Orç.

Classif. Func.

Nat. Desp.

Vínculo

204 02.03.03 12.361.0111.1.004 4.4.90.51.00 01.000.0000
357 02.07.01 15.451.0010.2.035 3.3.90.30.00 01.000.0000

Especificação
OBRAS E
INSTALAÇÕES
MATERIAL DE
CONSUMO

OUTROS SERVIÇOS
EXE.
DE TERCEIROS
360.000,00
ARREC.
-PESSOA JURÍDICA
OUTROS SERVIÇOS
EXE.
489 02.09.03 08.244.0009.2.057 3.3.50.39.00 05.000.0000 DE TERCEIROS
80.000,00
ARREC.
-PESSOA JURÍDICA
TOTAL
2.837.653,40
489 02.09.03 08.244.0009.2.057 3.3.50.39.00 03.000.0000

Art. 2°

ANUL.
DOT.
ORÇ.

Origem
Valor (R$)
Rec.
EXE.
797.653,40
ARREC.
SUP.
1.600.000,00
FINANC.

SÁBADO, 06 DE AGOSTO DE 2.022

Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional orçamentário e suplementar
na importância de R$ 2.837.653,40 (dois milhões, oitocentos e trinta e sete mil,
seiscentos e cinquenta e três reais e quarenta centavos), o crédito aberto na forma do
artigo será coberto com recursos provenientes de excesso de arrecadação e superávit
financeiro.

Origem Rec
SUPERAVIT
FINANCEIRO
EXCESSO DE
ARRECADAÇÃO

Art. 3º

Ficha

Nat Rec

Vínculo

Especificação

Valor (R$)
1.600.000,00

01.110.0000

1.600.000,00
1.237.653,40

EM.PARLAMENTAR DEP.
722 1.7.1.6.50.0.1.05.00.00 05.800.0893 RODRIGO AGOSTINHO-V. 80.000,00
VICENTINA
FMAS - TAXA 5% - VALE
219 1.9.9.9.99.2.1.23.00.00 03.500.0006
360.000,00
ALIMENTAÇÃO
COTA-PARTE DO FUNDO
156 1.7.1.1.51.1.1.01.00.00 01.110.0000 DE PARTICIPAÇÃO DOS
797.653,40
MUNICÍPIOS
TOTAL
2.837.653,40

Os créditos abertos neste Decreto obedecerão ao disposto no art. 43 da Lei Federal nº
4.320, de 17 de março de 1.964.
Art. 4º
Este Decreto entra em vigor na data de sua expedição.
Bauru, 12 de julho de 2.022.
SUÉLLEN SILVA ROSIM
PREFEITA MUNICIPAL
EVERTON DE ARÁUJO BASÍLIO
SECRETÁRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS
Registrado no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data.
DANILO ALTAFIM PINHEIRO
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO
DECRETO Nº 16.189, DE 12 DE JULHO DE 2.022
P. 108.115/22 (6.310/22 DAE) Suplementa recurso do orçamento vigente do DEPARTAMENTO DE
ÁGUA E ESGOTO DE BAURU – DAE.
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
Nos termos da Lei Municipal nº 7.501, de 01 de dezembro de 2.021, fica aberto
crédito suplementar à dotação do orçamento vigente no total de R$ 1.040.335,84
(um milhão, quarenta mil, trezentos e trinta e cinco reais e oitenta e quatro centavos),
conforme quadro abaixo:
Código Reduzido
Função
Unidade
Categoria
Valor - R$
Programática
Orçamentária
(ficha)
33
69

3.3.90.39.00
17.512.0118.2.141
913.956,06
Divisão Financeira
3.3.90.30.00
17.512.0121.2.127
126.379,78
Divisão Técnica
Art. 2º
As despesas com crédito suplementar aberto pelo art. 1º correrão por conta da
seguinte alteração orçamentária:
ISuperávit Financeiro do exercício anterior do Departamento de Água e
Esgoto de Bauru – DAE.
Art. 3º
Este Decreto entra em vigor na data de sua expedição.
Bauru, 12 de julho de 2.022.
SUÉLLEN SILVA ROSIM
PREFEITA MUNICIPAL
EVERTON DE ARÁUJO BASÍLIO
SECRETÁRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS
Registrado no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data.
GUSTAVO LOPES PEREIRA
RESPONDENDO PELO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

DECRETO Nº 16.192, DE 15 DE JULHO DE 2.022
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e dá outras providências.
A PREFEITA MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais,
conferidas pelo art. 51 da Lei Orgânica do Município de Bauru,
D E C R E TA
Art. 1º
Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional orçamentário e suplementar
na importância de R$ 84.889,00 (oitenta e quatro mil e oitocentos e oitenta e nove
reais), o crédito aberto na forma do artigo será coberto com recursos provenientes de
suplementação.
Unid.
Origem Valor
Ficha
Classif. Func. Nat. Desp. Vínculo
Especificação
Orç.
Rec.
(R$)
ANUL.
OBRIGAÇÕES
283 02.05.01 10.301.0007.2.030 3.1.90.13.00 01.000.0000
DOT. 4.000,00
PATRONAIS
ORÇ.
ANUL.
MATERIAL DE
564 02.10.01 18.542.0015.2.069 3.3.90.30.00 01.000.0000
DOT. 66.889,00
CONSUMO
ORÇ.
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OUTROS
ANUL.
SERVIÇOS DE
DOT. 14.000,00
TERCEIROS ORÇ.
PESSOA JURÍDICA
TOTAL
84.889,00
Art. 2°
Os valores dos presentes créditos, num total de R$ 84.889,00 (oitenta e quatro mil e
oitocentos e oitenta e nove reais), serão cobertos com recursos previstos no art. 43,
§ 1°, Inciso III, da Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1.964, provenientes de
suplementação por anulação.
Unid.
Valor
Ficha
Classif. Func. Nat. Desp. Vínculo
Especificação
Orç.
(R$)
VENCIMENTOS E
282 02.05.01 10.301.0007.2.030 3.1.90.11.00 01.000.0000
VANTAGENS FIXAS 4.000,00
PESSOAL CIVIL
536 02.10.01 18.541.0015.2.061 3.3.90.30.00 01.000.0000 MATERIAL DE CONSUMO 14.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE
565 02.10.01 18.542.0015.2.069 3.3.90.39.00 01.000.0000
TERCEIROS - PESSOA
66.889,00
JURÍDICA
TOTAL
84.889,00
Art. 3º
Os créditos abertos neste Decreto obedecerão ao disposto no art. 43 da Lei Federal nº
4.320, de 17 de março de 1.964.
Art. 4º
Este Decreto entra em vigor na data de sua expedição.
Bauru, 15 de julho de 2.022.
SUÉLLEN SILVA ROSIM
PREFEITA MUNICIPAL
EVERTON DE ARÁUJO BASÍLIO
SECRETÁRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS
Registrado no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data.
DANILO ALTAFIM PINHEIRO
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO
537 02.10.01 18.541.0015.2.061 3.3.90.39.00 01.000.0000

DECRETO Nº 16.193, DE 15 DE JULHO DE 2.022
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e dá outras providências.
A PREFEITA MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais,
conferidas pelo art. 51 da Lei Orgânica do Município de Bauru,
D E C R E TA
Art. 1º
Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional orçamentário e suplementar
na importância de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais), o crédito aberto na
forma do artigo será coberto com recursos provenientes de suplementação.
Unid.
Origem
Ficha
Classif. Func. Nat. Desp. Vínculo
Especificação
Valor (R$)
Orç.
Rec.
OUTROS
SERVIÇOS DE
SUP.
366 02.07.01 15.451.0010.2.039 3.3.90.39.00 01.000.0000 TERCEIROS
120.000,00
FINANC.
- PESSOA
JURÍDICA
MATERIAL DE
SUP.
660 02.12.01 13.392.0016.2.079 3.3.90.30.00 01.000.0000
19.500,00
CONSUMO
FINANC.
OUTROS
SERVIÇOS DE
SUP.
662 02.12.01 13.392.0016.2.079 3.3.90.39.00 01.000.0000 TERCEIROS
30.500,00
FINANC.
- PESSOA
JURÍDICA
TOTAL
170.000,00
Art. 2°
Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional orçamentário e suplementar
na importância de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais), o crédito aberto na
forma do artigo será coberto com recursos provenientes de superávit financeiro.
Origem Rec
Ficha
Nat Rec
Vínculo
Especificação
Valor (R$)
SUPERAVIT
170.000,00
FINANCEIRO
01.110.0000
30.500,00
01.110.0000
19.500,00
01.110.0000
120.000,00
TOTAL
170.000,00
Art. 3º
Os créditos abertos neste Decreto obedecerão ao disposto no art. 43 da Lei Federal nº
4.320, de 17 de março de 1.964.
Art. 4º
Este Decreto entra em vigor na data de sua expedição.
Bauru, 15 de julho de 2.022.
SUÉLLEN SILVA ROSIM
PREFEITA MUNICIPAL
EVERTON DE ARÁUJO BASÍLIO
SECRETÁRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS
Registrado no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data.
DANILO ALTAFIM PINHEIRO
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO
DECRETO Nº 16.197, DE 20 DE JULHO DE 2.022
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e dá outras providências.
A PREFEITA MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais,
conferidas pelo art. 51 da Lei Orgânica do Município de Bauru,
D E C R E TA
Art. 1º
Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional orçamentário e suplementar
na importância de R$ 100.000,00 (cem mil reais), o crédito aberto na forma do artigo
será coberto com recursos provenientes de suplementação.

Ficha
469

Unid.
Orç.

11
Classif. Func.

489

Vínculo

02.09.03 08.244.0009.2.054 3.3.50.39.00 05.000.0000
TOTAL

Art. 2°

Ficha

Nat. Desp.

Origem
Valor (R$)
Rec.

Especificação

OUTROS
ANUL.
SERVIÇOS DE
DOT. 100.000,00
TERCEIROS
ORÇ.
-PESSOA JURÍDICA
100.000,00

Os valores dos presentes créditos, num total de R$ 100.000,00 (cem mil reais), serão
cobertos com recursos previstos no art. 43, § 1°, Inciso III, da Lei Federal n° 4.320,
de 17 de março de 1.964, provenientes de suplementação por anulação.
Unid.
Orç.

Classif. Func.

Nat. Desp.

Vínculo

02.09.03 08.244.0009.2.057 3.3.50.39.00 05.000.0000
TOTAL

Art. 3º

Especificação

Valor (R$)

OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA

100.000,00
100.000,00

Os créditos abertos neste Decreto obedecerão ao disposto no art. 43 da Lei Federal nº
4.320, de 17 de março de 1.964.
Art. 4º
Este Decreto entra em vigor na data de sua expedição.
Bauru, 20 de julho de 2.022.
SUÉLLEN SILVA ROSIM
PREFEITA MUNICIPAL
EVERTON DE ARÁUJO BASÍLIO
SECRETÁRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS
Registrado no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data.
DANILO ALTAFIM PINHEIRO
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO
DECRETO Nº 16.198, DE 20 DE JULHO DE 2.022
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e dá outras providências.
A PREFEITA MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais,
conferidas pelo art. 51 da Lei Orgânica do Município de Bauru,
D E C R E TA
Art. 1º
Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional orçamentário e suplementar
na importância de R$ 4.340.722,00 (quatro milhões, trezentos e quarenta mil e
setecentos e vinte e dois reais), o crédito aberto na forma do artigo será coberto com
recursos provenientes de suplementação.
Ficha
98

Unid.
Orç.

Classif. Func.

Nat. Desp.

Vínculo

02.02.01 04.122.0001.2.001 3.3.90.39.00 01.000.0000

125 02.03.01 12.365.0109.2.012 3.3.90.30.00 05.000.0000
156 02.03.02 12.365.0109.2.013 3.3.90.30.00 05.000.0000
191 02.03.03 12.361.0109.2.014 3.3.90.30.00 05.000.0000
282 02.05.01 10.301.0007.2.030 3.1.90.11.00 05.000.0000
371 02.07.01 15.452.0011.1.010 4.4.90.51.00 01.000.0000
662 02.12.01 13.392.0016.2.079 3.3.90.39.00 01.000.0000

Art. 2º

Origem Rec
SUPERAVIT
FINANCEIRO

EXCESSO DE
ARRECADAÇÃO

Art. 3º

TOTAL

Especificação
OUTROS SERVIÇOS
DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
MATERIAL DE
CONSUMO
MATERIAL DE
CONSUMO
MATERIAL DE
CONSUMO
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS
- PESSOAL CIVIL
OBRAS E
INSTALAÇÕES
OUTROS SERVIÇOS
DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Origem
Rec.

Valor (R$)

SUP.
FINANC.

50.000,00

SUP.
730.000,00
FINANC.
SUP.
780.000,00
FINANC.
SUP.
1.120.000,00
FINANC.
EXE.
1.043.722,00
ARREC.
EXE.
ARREC.

500.000,00

SUP.
FINANC.

117.000,00
4.340.722,00

Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional orçamentário e suplementar
na importância de R$ 4.340.722,00 (quatro milhões, trezentos e quarenta mil e
setecentos e vinte e dois reais), o crédito aberto na forma do artigo será coberto com
recursos provenientes de excesso de arrecadação e superávit financeiro.
Ficha

Nat Rec

Vínculo

Especificação

Valor (R$)
2.797.000,00

05.200.0003

730.000,00

05.200.0003

1.120.000,00

05.200.0003

780.000,00

01.110.0000

117.000,00

01.110.0000

50.000,00
1.543.722,00

TRANSFERÊNCIA DE
166 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 05.304.0001 RECURSOS DO SUS - VIG 1.043.722,00
EM SAÚDE PR
CONTRIB. P/ O CUSTEIO
60 1.2.4.1.50.0.1.01.00.00 01.110.0000 DO SERV. ILUMINACAO 500.000,00
PUBLICA
TOTAL
4.340.722,00

Os créditos abertos neste Decreto obedecerão ao disposto no art. 43 da Lei Federal nº
4.320, de 17 de março de 1.964.
Art. 4º
Este Decreto entra em vigor na data de sua expedição.
Bauru, 20 de julho de 2.022.
SUÉLLEN SILVA ROSIM
PREFEITA MUNICIPAL
EVERTON DE ARÁUJO BASÍLIO
SECRETÁRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS
Registrado no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data.
DANILO ALTAFIM PINHEIRO
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO
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DECRETO Nº 16.200, DE 22 DE JULHO DE 2.022
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e dá outras providências.
A PREFEITA MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais,
conferidas pelo art. 51 da Lei Orgânica do Município de Bauru,
D E C R E TA
Art. 1º
Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional orçamentário e suplementar
na importância de R$ 125.702,00 (cento e vinte e cinco mil e setecentos e dois
reais), o crédito aberto na forma do artigo será coberto com recursos provenientes de
suplementação.
Unid.
Origem
Ficha
Classif. Func. Nat. Desp. Vínculo
Especificação
Valor (R$)
Orç.
Rec.
ANUL.
MATERIAL DE
681 02.13.01 14.122.0001.2.001 3.3.90.30.00 01.000.0000
DOT.
8.000,00
CONSUMO
ORÇ.
OUTROS
SERVIÇOS DE ANUL.
714 02.14.01 20.608.0001.2.001 3.3.90.39.00 01.000.0000 TERCEIROS
DOT.
90.000,00
- PESSOA
ORÇ.
JURÍDICA
OUTROS
ANUL.
SERVIÇOS DE
766 02.15.01 23.691.0001.2.001 3.3.90.36.00 01.000.0000
DOT.
27.702,00
TERCEIROS ORÇ.
PESSOA FÍSICA
TOTAL
125.702,00
Art. 2º
Os valores dos presentes créditos, num total de R$ 125.702,00 (cento e vinte e cinco
mil e setecentos e dois reais), serão cobertos com recursos previstos no art. 43, §
1°, Inciso III, da Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1.964, provenientes de
suplementação por anulação.
Unid.
Ficha
Classif. Func. Nat. Desp. Vínculo
Especificação
Valor (R$)
Orç.
VENCIMENTOS E
673 02.13.01 14.122.0001.2.001 3.1.90.11.00 01.000.0000 VANTAGENS FIXAS 8.000,00
PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E
703 02.14.01 20.608.0001.2.001 3.1.90.11.00 01.000.0000 VANTAGENS FIXAS 90.000,00
PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E
755 02.15.01 23.691.0001.2.001 3.1.90.11.00 01.000.0000 VANTAGENS FIXAS 27.702,00
PESSOAL CIVIL
TOTAL
125.702,00
Art. 3º
Os créditos abertos neste Decreto obedecerão ao disposto no art. 43 da Lei Federal nº
4.320, de 17 de março de 1.964.
Art. 4º
Este Decreto entra em vigor na data de sua expedição.
Bauru, 22 de julho de 2.022.
SUÉLLEN SILVA ROSIM
PREFEITA MUNICIPAL
EVERTON DE ARÁUJO BASÍLIO
SECRETÁRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS
Registrado no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data.
DANILO ALTAFIM PINHEIRO
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO
DECRETO Nº 16.201, DE 22 DE JULHO DE 2.022
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e dá outras providências.
A PREFEITA MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais,
conferidas pelo art. 51 da Lei Orgânica do Município de Bauru,
D E C R E TA
Art. 1º
Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional orçamentário e suplementar
na importância de R$ 50.140,00 (cinquenta mil e cento e quarenta reais), o crédito
aberto na forma do artigo será coberto com recursos provenientes de suplementação.
Unid.
Origem
Valor
Ficha
Classif. Func. Nat. Desp. Vínculo
Especificação
Orç.
Rec.
(R$)
OUTROS
SERVIÇOS DE
SUP.
662 02.12.01 13.392.0016.2.079 3.3.90.39.00 01.000.0000
TERCEIROS
50.140,00
FINANC.
- PESSOA
JURÍDICA
TOTAL
50.140,00
Art. 2º
Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional orçamentário e suplementar
na importância de R$ 50.140,00 (cinquenta mil e cento e quarenta reais), o crédito
aberto na forma do artigo será coberto com recursos provenientes de superávit
financeiro.
Origem Rec
SUPERAVIT
FINANCEIRO

Ficha

Nat Rec

Vínculo

Especificação

Valor (R$)
50.140,00

01.110.0000
50.140,00
TOTAL
50.140,00
Art. 3º
Os créditos abertos neste Decreto obedecerão ao disposto no art. 43 da Lei Federal nº
4.320, de 17 de março de 1.964.
Art. 4º
Este Decreto entra em vigor na data de sua expedição.
Bauru, 22 de julho de 2.022.
SUÉLLEN SILVA ROSIM
PREFEITA MUNICIPAL
EVERTON DE ARÁUJO BASÍLIO
SECRETÁRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS
Registrado no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data.
DANILO ALTAFIM PINHEIRO
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

SÁBADO, 06 DE AGOSTO DE 2.022

DECRETO Nº 16.214, DE 04 DE AGOSTO DE 2.022
P. 13.479/84
Designa membros do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável de Bauru – COMDEMA.
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
Ficam designados para compor o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente
e Desenvolvimento Sustentável de Bauru – COMDEMA, em substituição aos
membros designados pelo Decreto Municipal nº 15.947, de 23 de fevereiro de 2.022,
a saber:
“III - DA SOCIEDADE CÍVIL:
(...)
l) ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTADORES DE ENTULHO E
AGREGADOS DE BAURU (ASTEN)
Titular: Cláudio Coffani Nunes, em substituição ao Eusébio Giraldes
de Carvalho Junior;
Suplente: Eusébio Giraldes de Carvalho Junior, em substituição ao
Nelson Correa Pinto.” (NR)
Art. 2º
Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Bauru, 04 de agosto de 2.022.
SUÉLLEN SILVA ROSIM
PREFEITA MUNICIPAL
GUSTAVO RUSSIGNOLI BUGALHO
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
LEVI MOMESSO
SECRETÁRIO DO MEIO AMBIENTE
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
PORTARIA GP 81/22
A Prefeita Municipal de Bauru, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, resolve:
Alterar a portaria GP 58/2022, prorrogando o prazo da Comissão Especial por mais 60 dias e retifica o
membro da Comissão o Sr. Luiz Claudio Ferreira de Oliveira, servidor do Departamento de Água e Esgoto
- DAE.
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.
Bauru, 29 de julho de 2022.
SUÉLLEN SILVA ROSIN
PREFEITA MUNICIPAL DE BAURU
PORTARIA GP 83/22
Suéllen Silva Rosim, Prefeita Municipal de Bauru, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições
legais, em cumprimento à Cláusula Terceira, parágrafo único, do Termo de Cooperação PRM-BAU-SP
00002871/2022, processo 113922/22.
RESOLVE:
Designar os membros abaixo listados para acompanharem a execução dos serviços de implementação do
projeto de eficiência energética apresentado pela CPFL..
- Carlos Augusto Kirchner – Representante do Ministério Público
- Carlos Eduardo Camargo – Representante da CPFL
- Leandro Dias Joaquim – Representante da Prefeitura Municipal de Bauru.
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.
Bauru, 04 de agosto de 2022.
SUÉLLEN SILVA ROSIN
PREFEITA MUNICIPAL DE BAURU

Corregedoria Geral Administrativa

Leandro Douglas Lopes
Corregedor Geral

PORTARIA 049/22–C.G.A. - O Corregedor Geral Administrativo, no uso de suas atribuições conferidas
pelo Decreto Municipal 8.324/98, constitui a Comissão Sindicante e nomeia a servidora Tatiane
Guilherme Costa, Segunda Corregedora Administrativa, a servidora Elisabete Martinez Ubeda, Agente de
Administração, e o servidor Gustavo Beghini da Silva, Agente de Administração, para compor a mesma e
sob a presidência da primeira, instaurar a competente Sindicância nº 114.245/2022.

Seção II
Secretarias Municipais
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SÁBADO, 06 DE AGOSTO DE 2.022

Secretaria da Administração

Donizete do Carmo dos Santos
Secretário

LOCAIS E HORÁRIOS DE ATENDIMENTO
SEDE da Secretaria da Administração
Secretário, Expediente, Compras e Licitações, Administração de Pessoal, Recursos Humanos e Avaliação
Funcional.
Praça das Cerejeiras, 1-59 – Altos da Cidade – CEP. 17014-900
Atendimento: 8h às 12h – 13h às 18h
Almoxarifado Central e Patrimônio
Avenida Hélio Police, s/nº - Jardim Redentor – CEP. 17032-290
Atendimento: 7h às 12h – 13h às 17h
SESMT
Rua General Marcondes Salgado, 2-45 – Centro – CEP. 17010-040
Atendimento: 8h às 12h – 13h às 17h
CONTATOS
Secretário da Administração: (14) 3235-1099
Gabinete do Secretário: (14) 3235-1099
Divisão de Administração e Expediente: 3235-1203 / 3235-1110
Departamento de Administração de Materiais (Compras e Licitações): (14) 3235-1287 / (14) 32351062 / (14) 3235-1357 / (14) 3235-1113 / (14) 3235-1337
Divisão de Almoxarifado: (14) 3203-7533 / (14) 3227-1431
Divisão de Patrimônio: (14) 3203-7548
Divisão de Serviços Essenciais: (14) 3227-6828
Departamento de Administração de Pessoal: (14) 3235-1199 / (14) 3235-1229 / (14) 3235-1137 / (14)
3235-1351 / (14) 3235-1227 / (14) 3235-1305
Departamento de Avaliação Funcional: (14) 3235-1158
Divisão de Apoio ao Servidor: (14) 3227-5647
Seção de Benefícios: (14) 3235-1158
Perícia Médica: (14) 3227-5647
Seção de Segurança e Medicina do Trabalho: (14) 3234-9022
Serviço Social: (14) 3227-5650
Divisão de Avaliação: (14) 3235-1277
Departamento de Recursos Humanos: (14) 3235-1207
Divisão de Concursos: (14) 3235-1081
Escola de Gestão Pública: (14) 3235-1043
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/
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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 15.259/2021, 15.398/2021, 15.503/2021 e 15.315/2021.
REQUERIMENTO DEFERIDO
MATRÍCULA
27.817

PROCESSO
22989/2022

RETROATIVO (NOVO CICLO)
03/07/2022

A CDF- Administração está à disposição através do email: cdf_adm@bauru.sp.gov.br.
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 15.259/2021, 15.398/2021, 15.503/2021 e 15.315/2021.
REQUERIMENTO DEFERIDO
MATRÍCULA
29.732

PROCESSO
17757/2022

RETROATIVO (NOVO CICLO)
04/02/2022

A CDF- Administração está à disposição através do email: cdf_adm@bauru.sp.gov.br.
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 15.259/2021, 15.398/2021, 15.503/2021 e 15.315/2021.
REQUERIMENTO DEFERIDO
MATRÍCULA
33.006

PROCESSO
31740/2022

RETROATIVO (NOVO CICLO)
01/03/2022

A CDF- Administração está à disposição através do email: cdf_adm@bauru.sp.gov.br.
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 15.259/2021, 15.398/2021, 15.503/2021 e 15.315/2021.
REQUERIMENTO DEFERIDO
MATRÍCULA
32.282

PROCESSO
38933/2022

RETROATIVO (NOVO CICLO)
14/03/2022

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

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

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

REQUERIMENTO DEFERIDO

REQUERIMENTO DEFERIDO

MATRÍCULA
33.518

PROCESSO
146.478/2021

RETROATIVO (NOVO CICLO)
05/09/2021

A CDF- Administração está à disposição através do email: cdf_adm@bauru.sp.gov.br.
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 15.259/2021, 15.398/2021, 15.503/2021 e 15.315/2021.

MATRÍCULA
31.029

PROCESSO
182.078/2021

RETROATIVO (NOVO CICLO)
30/11/2021

RETROATIVO (NOVO CICLO)
01/07/2022

A CDF- Administração está à disposição através do email: cdf_adm@bauru.sp.gov.br.
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 15.259/2021, 15.398/2021, 15.503/2021 e 15.315/2021.

REQUERIMENTO DEFERIDO
MATRÍCULA
32.884

PROCESSO
39564/2022

REQUERIMENTO DEFERIDO
MATRÍCULA
32.015

PROCESSO
48485/2022

RETROATIVO (NOVO CICLO)
30/03/2022

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

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

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

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

REQUERIMENTO DEFERIDO
MATRÍCULA
29.226

PROCESSO
17742/2022

RETROATIVO (NOVO CICLO)
04/02/2022

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

REQUERIMENTO DEFERIDO
MATRÍCULA
26.041

PROCESSO
49125/2022

RETROATIVO (NOVO CICLO)
31/03/2022

A CDF- Administração está à disposição através do email: cdf_adm@bauru.sp.gov.br.
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Comissão de Desenvolvimento Funcional
Lei Municipal nº 5.975/2010

CONVOCAÇÃO

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, 15.398/2021, 15.503/2021 e 15.315/2021.
REQUERIMENTO DEFERIDO
MATR
33.043

PROCESSO
57.330/2022

A PARTIR DE
18/04/2022

SÁBADO, 06 DE AGOSTO DE 2.022

SITUAÇÃO
DEFERIDO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL
TRANSFERÊNCIAS: A partir de 01/08/2022, portaria nº 1850/2022, transfere o(a) servidor(a)
FERNANDA CEZARIO matrícula nº 33128, RG nº 29xxxxx62, Agente Esportivo, Cultural e Social Agente de Turismo, do(a) SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,
TURISMO E RENDA, para o(a) SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, conforme
processo nº 77.880/2022.
A partir de 02/08/2022, portaria nº 1851/2022, transfere o(a) servidor(a) NATHALIA CRISTINA DE
SOUZA matrícula nº 31052, RG nº 34xxxxx58, Agente em Gestão Administrativa e Serviços - Agente de
Administração, do(a) GABINETE DA PREFEITA, para o(a) SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO
AMBIENTE, conforme processo nº 114.679/2022.
EXONERAÇÕES: A partir 25/07/2022, portaria nº 1852/2022, exonera, a pedido, o (a) servidor(a)
MARIANA YUMI KIMURA, RG nº 54xxxxx18, matrícula nº 35535, do cargo efetivo de Agente
Educacional - Cuidador de Crianças, Jovens, Adultos e Idosos, do(a) SECRETARIA MUNICIPAL DA
EDUCAÇÃO, conforme Processo nº 109.972/2022.
A partir 26/07/2022, portaria nº 1853/2022, exonera, a pedido, o (a) servidor(a) AGUIDA CHAMORRO
VIEIRA, RG nº 13xxxxx6X, matrícula nº 35043, do cargo efetivo de Assistente de Serviços na Escola Merendeira, do(a) SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, conforme Processo nº 110.440/2022.
A partir 26/07/2022, portaria nº 1854/2022, exonera, a pedido, o (a) servidor(a) THAIS MAIA
PANTALEÃO, RG nº 46xxxxx98, matrícula nº 35351, do cargo efetivo de Especialista em Educação
Adjunto - Professor Substituto de Educação Básica Especial, do(a) SECRETARIA MUNICIPAL DA
EDUCAÇÃO, conforme Processo nº 109.897/2022.
A partir 30/07/2022, portaria nº 1855/2022, exonera, a pedido, o (a) servidor(a) TALITA DE CASSIA
MOTA, RG nº 41xxxxx9X, matrícula nº 33703, do cargo efetivo de Agente em Gestão Administrativa
e Serviços - Agente de Administração, do(a) SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,
conforme Processo nº 111.425/2022.
A partir 02/08/2022, portaria nº 1856/2022, exonera, a pedido, o (a) servidor(a) FELIPE ROBERTO
MARTINS GALLO, RG nº 46xxxxx37, matrícula nº 33324, do cargo efetivo de Auxilixar em
Manutenção, Conservação e Transporte - Ajudante Geral, do(a) SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO
AMBIENTE, conforme Processo nº 113.285/2022.
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
EXONERAÇÃO/POSSE
PORTARIA N.º 1848/2022: ROSEMEIRE LOPES PINTO, Diretora de Departamento de Administração
de Pessoal, no uso das atribuições legais que lhe confere o Decreto n.º 6.664 de 22 de julho de 1993, R
E S O L V E: Exonerar, a pedido, o(a) servidor(a) DIEGO LEANDRO CAVAGLIERI, portador(a) do
RG n.º 53XXXXX37 e CPF n.º 452.XXX.XXX-14, matrícula 34018, cargo efetivo de ASSISTENTE
DE SERVIÇOS NA ESCOLA - SERVENTE DE ESCOLA, do(a) SECRETARIA MUNICIPAL
DA EDUCAÇÃO, e MARIANA FELIX BUENO BELONE, Diretora do Departamento de Recursos
Humanos, no uso das atribuições legais que lhe confere a Lei Municipal n.º 7.109 de 12 de setembro de
2018, RESOLVE: Dar posse no cargo efetivo de TÉCNICO EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO
E TRANSPORTE - MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS, para o(a) SECRETARIA
MUNICIPAL DE OBRAS, a partir de 08/08/2022.
PORTARIA N.º 1849/2022: ROSEMEIRE LOPES PINTO, Diretora de Departamento de Administração de
Pessoal, no uso das atribuições legais que lhe confere o Decreto n.º 6.664 de 22 de julho de 1993, R E S O L
V E: Exonerar, a pedido, o(a) servidor(a) FRANCINE APARECIDA CARDOSO POLATO, portador(a)
do RG n.º 42XXXXX02 e CPF n.º 334.XXX.XXX-13, matrícula 34038, cargo efetivo de AGENTE
EDUCACIONAL - AUXILIAR DE CRECHE, do(a) SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,
e MARIANA FELIX BUENO BELONE, Diretora do Departamento de Recursos Humanos, no uso das
atribuições legais que lhe confere a Lei Municipal n.º 7.109 de 12 de setembro de 2018, RESOLVE:
Dar posse no cargo efetivo de AGENTE EDUCACIONAL - SECRETÁRIO DE ESCOLA, para o(a)
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, a partir de 08/08/2022.
ESTAGIÁRIOS

Em virtude de DESISTÊNCIA TÁCITA do(a) 9.º classificado(a), a diretora do Departamento de Recursos
Humanos, no uso de suas atribuições legais, resolve CONVOCAR para prover a função de ESTAGIÁRIO
na Prefeitura Municipal de Bauru, o(a) Sr(a) YOHANA NATALY GONCALVES FERREIRA, portador(a)
do CPF 465.XXX.XXX-07, classificado(a) em 10.º, no Processo Seletivo para a área de DESIGN, edital
n.º 01/.021. Este(a) deve contatar o CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA – CIEE,
telefone 3003-2433, num prazo não superior a 10 dias, a contar desta publicação, a ausência de
contato no prazo estipulados acarretará na desistência tácita.
Em virtude de DESISTÊNCIA TÁCITA do(a) 5.º classificado(a), a diretora do Departamento de Recursos
Humanos, no uso de suas atribuições legais, resolve CONVOCAR para prover a função de ESTAGIÁRIO
na Prefeitura Municipal de Bauru, o(a) Sr(a) AMANDA KERLLY SIMOES FERREIRA, portador(a)
do CPF 458.XXX.XXX-79, classificado(a) em 6.º, no Processo Seletivo para a área de TÉCNICO DE
RECURSOS HUMANOS, edital n.º 01/2021. Este(a) deve contatar o CENTRO DE INTEGRAÇÃO
EMPRESA-ESCOLA – CIEE, telefone 3003-2433, num prazo não superior a 10 dias, a contar desta
publicação, a ausência de contato no prazo estipulados acarretará na desistência tácita.
ACÚMULO
A Prefeitura Municipal de Bauru por meio da Secretaria Municipal de Administração – Departamento
de Recursos Humanos, em cumprimento ao disposto pelo artigo 6º da Lei Municipal n.º 5.795/2009,
INFORMA a decisão proferida no Requerimento de Acúmulo de Cargos Públicos no mês de Julho de 2022.
NOME

CARGO (ANTERIOR) E JORNADA

MARCOS
ANTONIO
MARTON FILHO
BRUNA BORGES
LEVY DE
ALVARENGA

Professor Temporário – Universidade de
São Paulo – Faculdade de Odontologia de
Bauru – 12 horas

MARIA CRISTINA
MORATO
CORRADINI
LUIS GUILHERME
VAL RODRIGUES
ALESSANDRA
MARTINS DOS
REIS
CASSIANA
GABRIEL SILVA
JOAO VITOR
ZANINI CREMA

Medica Pediatra –Prefeitura Municipal de
Piratininga – 10 horas

CARGO/FUNÇÃO PMB E
JORNADA
Especialista em Saúde Médico
- Médico – Clínico – Prefeitura
Municipal de Bauru – 24 horas
Especialista em Saúde Médico
- Médico – Pediatra – Prefeitura
Municipal de Bauru – 15 horas

Médica Legista - Secretaria da Segurança
Pública - Superintendência da Polícia
Especialista em Saúde Médico
Técnico-Científica – Instituto Médico- Médico – Legista – Prefeitura
Legal/SP – Núcleo de Perícias Médico
Municipal de Bauru – 24 horas
Legais de Bauru – 12 horas
Médico – Fundação de Apoio à Faculdade
Especialista em Saúde Médico
de Medicina de Marília e ao Hospital das
- Médico Psiquiatra – Prefeitura
Clínicas da Faculdade de Medicina de
Municipal de Bauru – 15 horas
Marília – 12 horas
Especialista em Educação Adjunto –
Especialista em Educação Adjunto
Professor Substituto de Educação Básica
- Professor Substituto de Educação
– Especial – Prefeitura Municipal de Bauru
Básica – Infantil – Prefeitura
- 20 horas
Municipal de Bauru – 20 horas
Professor PEB I – Categoria O - Secretaria Especialista em Educação Adjunto
de Estado da Educação – Diretoria de
- Professor Substituto de Educação
Ensino - Região de Bauru - E.E. Prof.ª Ana
Básica – Infantil – Prefeitura
Rosa Z. D’Annuziata – 33 horas
Municipal de Bauru – 20 horas
Professor Titular de Ensino Fundamental - Especialista em Educação Adjunto
Prefeitura Municipal de Agudos – EMEFEI - Professor Substituto de Educação
e CRECHE Prof.ª Silvia Maria Amato
Básica - Fundamental - 1º ao 5º ano
Trigo – 33 horas
– 20 horas
Bauru/SP, 06 de agosto de 2022.
CONCURSO PÚBLICO
EDITAL N.º 15/2022
ABERTURA DE INSCRIÇÕES

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

TORNA SEM EFEITO

INSTRUÇÕES ESPECIAIS

A Diretora de Departamento de Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais, resolve nesta data
Tornar Sem Efeito a convocação vinculada no Diário Oficial n.º 3.575 do(a) Sr.(a) TAYNA PEREIRA
BUENO, portador(a) do CPF 451.XXX.XXX-08, classificado(a) em 9.º, no Processo Seletivo para
credenciamento de estagiário na área de DESIGN, edital n.º 01/2021 em virtude de DESISTÊNCIA
TÁCITA.

CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
1. O Concurso Público realizar-se-á sob a responsabilidade da Comissão Examinadora, composta por:
Hugo Ferrari Cardoso, Marília Alves dos Santos, Matheus Seiji Bazaglia Kuroda, Marcelo José Storion,
Miguel Féres Guedes, sob a coordenação de Maria Caroline de Bertoli e Rocia Garcia, Mônica Cristina
Pereira Santana, Walquiria Colla de Abreu Bastos sendo todos os membros nomeados pela Portaria n.º
1144/2022, obedecidas as normas deste Edital.
2. O Concurso destina-se ao preenchimento de vagas ora existentes e que vierem a surgir e é relativo
ao cargo efetivo descrito no Capítulo II, obedecida à ordem classificatória, durante o prazo de validade
previsto neste Edital.
3. Os candidatos aprovados que, não tendo sido contemplados pelo número de vagas previstas pelo
Capítulo II, integrarão o Cadastro de Reserva.

A Diretora de Departamento de Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais, resolve nesta data
Tornar Sem Efeito a convocação vinculada no Diário Oficial n.º 3579 do(a) Sr.(a) MARIA EDUARDA
BISPO, portador(a) do CPF 510.XXX.XXX-26, classificado(a) em 5.º, no Processo Seletivo para
credenciamento de estagiário na área de TÉCNICO DE RECURSOS HUMANOS, edital n.º 01/2021 em
virtude de DESISTÊNCIA TÁCITA.
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4. Os candidatos que tomarem posse estarão subordinados ao Estatuto dos Servidores Públicos do
Município de Bauru (Lei Municipal n.º 1.574/71 e alterações posteriores), ao Regime Jurídico Único do
Servidor Público Municipal (Lei Municipal n.º 3.373/91 e alterações posteriores), ao Regime Disciplinar
do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal n.º 3.781/94 e alterações posteriores), Plano de
Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores da Secretaria Municipal da Administração (Lei Municipal
n.º 5.975/10 e alterações posteriores) e demais disposições legais aplicáveis aos Servidores Públicos
Municipais.
5. Os candidatos ao cargo do presente Concurso Público ficarão sujeitos à Jornada Básica de Trabalho
prevista no Capítulo II deste Edital.
6. O cargo, a(s) vaga(s), a escolaridade/pré-requisito e os vencimentos estão estabelecidos no Capítulo II
deste Edital.
7. A data, o local e horário de realização da Prova Objetiva serão divulgados no Edital de Convocação
publicado no Diário Oficial de Bauru em 15 (quinze) de setembro de 2022.
8. A data, o local e horário de realização da Entrega de Títulos serão divulgados no Edital de Convocação
publicado no Diário Oficial de Bauru em 22 (vinte e dois) de outubro de 2022.
9. A Descrição do Cargo consta no Anexo I deste Edital.
10. O Conteúdo Programático consta no Anexo II deste Edital.
11. A contratação será pelo Regime Estatutário.
12. Todas as etapas do referido certame que necessitam de atendimento presencial devem seguir os
protocolos de higiene e segurança preconizados pelos decretos publicados ou que vierem a ser publicados
(no momento do atendimento) pela Prefeitura Municipal de Bauru em razão da pandemia de COVID–19.
13. Em razão da emergência de saúde pública decorrente da pandemia da COVID-19 e demais infecções
virais, as datas previstas neste edital são passíveis de alteração a depender da evolução dos casos existentes
e das restrições sanitárias vigentes, não cabendo qualquer ônus à Prefeitura Municipal de Bauru.
CAPÍTULO II – DO CARGO, DA(S) VAGA(S), DA ESCOLARIDADE/PRÉ-REQUISITO, DOS
VENCIMENTOS, DOS BENEFÍCIOS, DA JORNADA DE TRABALHO E DO VALOR DAS
INSCRIÇÕES:
Jornada
Vaga
Escolaridade/
Valor
Cargo
Vencimentos¹ Benefícios² Básica de
(s)
Pré-Requisito
Inscrição
Trabalho
Conclusão da
Especialista
Graduação em
em Gestão
Psicologia e Registro
R$
30 horas/
Administrativa
01
R$ 3.131,28
R$ 75,00
no Conselho Regional
1.000,00 semanais
e Serviços –
de Psicologia – CRP/
PSICÓLOGO
SP
Notas:
Vencimento¹: Referência Salarial C1 / Grade dos Especialistas Técnicos 1 da Lei n° 5.975/10 e alterações
posteriores.
Benefícios²: Vale Compra (R$ 1.000,00) – Lei Municipal n. º 5.323/05 e alterações posteriores e Lei
Municipal n. º 7.569/22.
CAPÍTULO III – DAS INSCRIÇÕES:
1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições
estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.
1.1. Objetivando evitar ônus desnecessário, o candidato deverá orientar-se no sentido de recolher o valor
da inscrição somente após tomar conhecimento de todos os procedimentos, requisitos e condições exigidos
para o concurso.
2. As inscrições para o Concurso Público regulado neste Edital serão realizadas EXCLUSIVAMENTE
pela internet, no site www.bauru.sp.gov.br na ÁREA DE CONCURSOS das 0h (zero hora) do dia 27
(vinte e sete) de agosto de 2022 até as 16h do dia 05 (cinco) de setembro de 2022, (horário de Brasília/
DF), devendo o candidato adotar os seguintes procedimentos:
2.1. Escolha do Cargo: Escolher o Cargo desejado em “Inscrições Abertas” e selecionar “Fazer
Inscrição”.
2.2. Cadastro: O candidato deverá efetuar seu acesso ao sistema (caso já possua usuário e senha
cadastrados) ou cadastrar-se em “Cadastro do Candidato”, informando corretamente todos os dados
solicitados, atentando-se para os dados OBRIGATÓRIOS.
2.3. Seleção do Cargo Desejado: Após preencher o cadastro, o candidato deverá optar pelo cargo
para o qual pretende concorrer, sendo, no caso regulado pelo presente Edital: Especialista em Gestão
Administrativa e Serviços – PSICÓLOGO, e selecionar “Fazer Inscrição”.
2.4. Confirmação de Inscrição: Ler atentamente o “Formulário de Inscrição”, selecionar a opção de
confirmação dos dados e após “Confirmar Inscrição”.
2.5. Recolhimento da Taxa de Inscrição - Impressão do Boleto Bancário e do Pré-Comprovante de
Inscrição: Após preencher o cadastro e escolher qual o cargo que pretende concorrer, o candidato deverá
providenciar a impressão do Boleto Bancário no valor de R$ 75,00 (setenta e cinco reais), importância
esta referente à Taxa de Inscrição, não restituível sob qualquer hipótese, bem como do Pré-Comprovante
de Inscrição.
a) O Boleto Bancário impresso nos termos indicados no Item 2.5 poderá ser pago em qualquer
agência bancária, até a data de seu vencimento. Não serão aceitos pagamentos em cheque, através de
transferência, DOC, ordem de pagamento, condicionais e/ou extemporâneas ou por qualquer outra
via que não a especificada neste Edital. Sendo verificado, a qualquer tempo, o recebimento de inscrição
que não atenda a todos os requisitos fixados no presente Item, a mesma será cancelada.
b) Não será aceito, como comprovante de pagamento de taxa de inscrição, comprovante de agendamento
bancário ou extrato bancário.
c) O candidato que efetuar o pagamento do Boleto Bancário referente a outro concurso que não o
do cargo previsto neste edital não poderá utilizá-lo para efetivar a inscrição neste concurso, sendo
obrigado a novo pagamento.
2.6. Todos os candidatos inscritos poderão reimprimir seu boleto bancário, caso necessário, no máximo até
as 16h do dia 05 (cinco) de setembro de 2022, quando este recurso será retirado do site, para pagamento
neste mesmo dia, impreterivelmente.
2.7. Efetivação da Inscrição: O candidato deverá acompanhar (mediante login e senha de acesso)
durante os 05 (cinco) dias úteis subsequentes ao pagamento do Boleto Bancário tratado no Item 2.5,
na área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site www.bauru.sp.gov.br a efetivação de sua
inscrição. A inscrição do candidato somente será válida após a sua Efetivação, nos termos indicados
neste item. Caso não seja observada tal determinação, o candidato ficará impossibilitado de realizar
a prova, não tendo direito a restituição dos valores recolhidos a título de Taxa de Inscrição.
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a) O candidato deve imprimir o COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO (com status PAGO ou ISENTO)
na área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site www.bauru.sp.gov.br após a efetivação e,
para sua segurança, levar no dia da Prova.
b) Caso o candidato tenha efetuado o pagamento do Boleto Bancário nos termos indicados neste Capítulo
e não tenha a confirmação de seu pagamento no site supracitado, este deverá entrar em contato com o
Departamento de Recursos Humanos, pelos telefones (14) 3235-1081, (14) 3235-1076 ou (14) 3235-1207,
das 08h às 12h e das 13h às 18h.
Observações: a) Por se tratar de um sistema informatizado de concursos, o candidato deverá seguir todas
as orientações deste, previstas neste Capítulo, bem como arquivar seu usuário e senha para possibilitar
posteriores consultas e/ou outras inscrições em outros concursos desta Prefeitura.
b) A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por qualquer procedimento, efetuado pela internet,
não recebido por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento
das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência
de dados.
3. O candidato deverá estar atento ao boleto que irá utilizar para pagamento de sua inscrição, pois caso
efetue o pagamento de boleto referente à inscrição cancelada, o pagamento será inválido, impossibilitando
sua participação no certame.
4. A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por inscrições não recebidas por quaisquer
motivos de ordem técnica ou por procedimento indevido dos usuários ou de instituições bancárias. Assim,
é recomendável que o candidato realize a sua inscrição e efetue o respectivo pagamento com a devida
antecedência.
5. As alterações de nome, RG e data de nascimento, referentes a este concurso, deverão ser realizadas na
área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site: www.bauru.sp.gov.br até o último dia
de inscrição. É de inteira responsabilidade do candidato o correto e completo preenchimento dos dados
pessoais solicitados no ato da inscrição, dispondo do direito da Comissão Examinadora excluir do certame
o candidato que não o fizer.
6. As informações prestadas no cadastro/inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, dispondo
a Comissão Examinadora do direito de excluir do certame aquele que NÃO preencher o cadastro/inscrição
de forma completa e correta.
CAPÍTULO IV – DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO:
1. De acordo com a Lei Municipal n.º 6.871/16 e Lei Municipal n.º 6.939/17, ficarão isentos do recolhimento
da Taxa de Inscrição, os candidatos que comprovarem no mínimo 02 (duas) DOAÇÕES DE SANGUE,
realizadas nos últimos 12 (doze) meses até o último dia do período de isenção da inscrição, em órgão
oficial ou em entidade coletora de sangue credenciada pela União, pelo Estado ou pelo Município.
2. A isenção, tratada no Item 1 deste Capítulo deverá ser expressamente requerida no ato da inscrição
efetuada nos termos indicados no Capítulo III, ficando o candidato inteiramente responsável pelas
informações prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo teor das afirmativas.
3. Não será concedida a Isenção da Taxa de Inscrição tratada no Item 1 deste Capítulo aos que deixarem
de requerê-la expressamente, omitirem informações e/ou torná-las inverídicas.
4. Para efetivar a Isenção da Taxa de Inscrição nos termos do presente Capítulo, os candidatos deverão
enviar os documentos comprobatórios pelo sistema de documentos eletrônicos, disponível no endereço
https://www2.bauru.sp.gov.br/documentos/cadastrar.aspx?a=154, nos dias 27 (vinte e sete) e 28 (vinte e
oito) de agosto de 2022.
4.1. Serão aceitos documentos comprovando no mínimo 02 (duas) doações de sangue, realizadas nos
últimos 12 (doze) meses até o último dia do período de isenção da inscrição, expedido por órgão
oficial ou por entidade coletora de sangue credenciada pela União, pelo Estado ou pelo Município, e
o pré-comprovante de inscrição que encontra-se disponível na área de CONCURSOS/PORTAL DO
CANDIDATO do site www.bauru.sp.gov.br
4.2. Tais documentos SOMENTE serão aceitos na extensão PDF colorido e que não ultrapasse 4 MB
(quatro megabytes).
4.3. Para melhor utilização do sistema de documentos eletrônicos, recomenda-se o uso do navegador
Chrome ou Firefox.
5. Será aceito o seguinte documento para fins de concessão da Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição:
Declaração firmada em papel timbrado do órgão oficial ou da entidade coletora de sangue credenciada
pela União, pelo Estado ou pelo Município, contendo o nome completo e o número de identidade do
doador, a data das 02 (duas) últimas doações, com assinatura, e carimbo do responsável do setor /
área / departamento.
6. Para sua segurança, o candidato deverá acompanhar diariamente o andamento de seu protocolo no
sistema de documentos, disponível no link https://www2.bauru.sp.gov.br/documentos/buscar.aspx
7. Será indeferido o Requerimento de Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição que estiver preenchido
incorretamente, que for encaminhado por outro meio que não o estabelecido no Item 4 deste Capítulo e
que não observar os requisitos elencados no Item 5, também deste Capítulo.
7.1. Não serão considerados documentos ilegíveis e/ou com rasuras, incompletos ou provenientes de
arquivo corrompido.
8. As decisões sobre deferimento/indeferimento de Isenção de Taxa de Inscrição serão publicadas no Diário
Oficial de Bauru em 30 (trinta) de agosto de 2022.
9. Contra a decisão que indeferir a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição caberá recurso, devidamente
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1°
(primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br
10. O candidato beneficiado com a Isenção da Taxa de Inscrição terá sua inscrição efetivada nos termos do
Capítulo III, Item 2.7.
11. Os candidatos que tiverem a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição indeferida e desejarem efetivar
sua inscrição, poderão fazê-lo mediante pagamento do Boleto Bancário, nos termos indicados no Capítulo
III.
11.1. O Boleto Bancário para os optantes “Doadores” será gerado com o valor integral da Inscrição,
permitindo aos candidatos efetuarem o pagamento em caso de indeferimento da Isenção do pagamento
da taxa de Inscrição pelos motivos expostos nos itens anteriores, observados o período de inscrição e os
horários bancários de sua região.
CAPÍTULO V – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA(S) PROVA(S):
1. Condições Especiais para Prestação da Prova: Os candidatos com necessidades especiais temporárias
ou permanentes poderão requerê-las, de forma justificada, no ato da inscrição, apresentando pedido
detalhado das condições especiais de que necessita, como por exemplo: prova ampliada, auxílio para
leitura da prova, sala de fácil acesso, utilização de aparelho (auditivo, medição de glicemia, etc...) ou outras
condições as quais deverão estar claramente descritas no pedido.
1.1. A solicitação da Condição Especial para prestar a prova deverá vir acompanhada de Laudo Médico,
expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses antes do término do período designado para as
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inscrições, no qual conste a Classificação Internacional de Doença – CID da doença que acomete o
candidato, bem como a justificativa de necessidade da condição pleiteada pelo candidato, carimbo,
assinatura e CRM do Médico.
1.1.1. A não observância, pelo candidato, de quaisquer das disposições deste Capítulo, implicará a perda
do direito de atendimento da condição especial.
1.2. O laudo médico deverá ser enviado SOMENTE na extensão PDF colorido e que não ultrapasse 4
MB (quatro megabytes) pelo sistema de documentos, disponível no link https://www2.bauru.sp.gov.br/
documentos/cadastrar.aspx?a=162, no período de 27 (vinte e sete) de agosto a 05 (cinco) de setembro
de 2022.
1.3. Para melhor utilização do sistema de documentos eletrônicos, recomenda-se o uso do navegador
Chrome ou Firefox.
1.4. Para sua segurança, o candidato deverá acompanhar diariamente o andamento de seu protocolo no
sistema de documentos, disponível no link https://www2.bauru.sp.gov.br/documentos/buscar.aspx
1.5. Não serão considerados os laudos emitidos ou enviados fora do prazo, pelos correios, por e-mail ou
por quaisquer outras formas não especificadas no Edital.
1.6. Não serão considerados laudos ilegíveis e/ou com rasuras, incompletos ou provenientes de arquivo
corrompido.
1.7. O atendimento às condições especiais pleiteadas ficará sujeito à análise da razoabilidade do solicitado.
1.8. As decisões sobre o requerimento de condição especial para prestação da Prova, serão publicadas no
Diário Oficial de Bauru em 15 (quinze) de setembro de 2022.
1.9. Contra a decisão que indeferir a solicitação de condição especial para prestação da prova caberá
recurso, devidamente justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como
termo inicial o 1° (primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível
no site: www.bauru.sp.gov.br
CAPÍTULO VI – DA CANDIDATA LACTANTE:
1. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova em sala reservada, além
de informar na inscrição, deverá enviar documentos comprobatórios SOMENTE na extensão PDF
colorido e que não ultrapasse 4 MB (quatro megabytes) pelo sistema de documentos, disponível no link
https://www2.bauru.sp.gov.br/documentos/cadastrar.aspx?a=163 das 0h do dia 27 (vinte e sete) de agosto
às 16h do dia 23 (vinte e três) de setembro de 2022.
1.1. Serão aceitos como documentos comprobatórios a Certidão de Nascimento da criança e o documento
de identificação oficial com foto do acompanhante adulto.
1.2. Para sua segurança, a candidata deverá acompanhar diariamente o andamento de seu protocolo no
sistema de documentos, disponível no link https://www2.bauru.sp.gov.br/documentos/buscar.aspx no
período estabelecido no item 1 deste capítulo.
1.3. Para melhor utilização do sistema de documentos eletrônicos, recomenda-se o uso do navegador
Chrome ou Firefox.
1.4. Não serão considerados documentos enviados fora do prazo ou pelos correios, por e-mail ou por
quaisquer outras formas não especificadas no Edital.
1.5. Não serão considerados documentos ilegíveis e/ou com rasuras, incompletos ou provenientes de
arquivo corrompido.
2. Caso a candidata não tenha informado a condição de lactante na inscrição, esta deve observar o
estabelecido no item 1.
3. O acompanhante adulto ficará em sala reservada e será o responsável pela guarda da criança. Este estará
submetido a todas as normas constantes no Edital regulamentador do certame, inclusive no tocante ao uso
de equipamentos eletrônicos e celulares.
3.1. Será facultativo ao acompanhante fazer uso de máscara facial e de álcool em gel (70%) devido aos
protocolos específicos em razão da pandemia COVID-19.
4. A candidata que não levar 01 (um) acompanhante adulto não poderá permanecer com a criança no local
de realização da prova.
5. No momento da amamentação, a candidata será acompanhada por um fiscal não sendo permitido portar
nenhum material da prova.
6. A Prefeitura Municipal de Bauru não disponibilizará, em hipótese alguma, acompanhante para guarda
da criança.
7. Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata.
CAPÍTULO VII – DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA:
1. As pessoas com deficiência que pretendem fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas no inciso
VIII do artigo 37 da Constituição Federal, na Lei Federal n.º 7.853/89, no Decreto Federal n.º 3.298/99, na
Lei Complementar Estadual n.º 683/92 e alterações posteriores, no Decreto Estadual n.º 60.449/14, na Lei
Municipal n.º 6.871/16 e na Lei Municipal n.º 6.939/17, é assegurado o direito de inscrever-se para o cargo
em Concurso Público, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência.
2. Em cumprimento a legislação Federal, Estadual e Municipal, ser-lhes-á reservado o percentual de 5%
(cinco por cento) das vagas a serem preenchidas.
3. As frações decorrentes do cálculo do percentual de que trata o caput desse artigo só serão arredondadas
para o número inteiro subsequente quando maiores ou iguais a 05 (cinco).
4. O candidato com deficiência, antes de inscrever-se no presente concurso deverá verificar se as atribuições
do cargo são compatíveis com a sua deficiência.
5. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no artigo
4º do Decreto Federal n.º 3.298/99 e suas alterações, na Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça, e na
Lei Brasileira de Inclusão (LBI) n.º 13.146/15 – Estatuto da Pessoa com Deficiência.
6. As pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no artigo 40 do Decreto
Federal n.º 3.298/99, participarão do concurso em igualdade de condições com os demais candidatos, no
que se refere ao conteúdo da prova, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de
aplicação da prova.
7. O candidato com deficiência poderá requerer no ato da inscrição e na forma disciplinada pelo Capítulo
III deste Edital, condição especial, para o dia de realização da prova, indicando as suas necessidades,
conforme previsto no artigo 40, parágrafos 1º e 2º, do Decreto Federal n.º 3.298/99 e alterações.
8. O candidato deverá declarar no ato da inscrição tal condição, especificando-a no Formulário
de Inscrição preenchido via internet nos termos indicados no Capítulo III e enviar os documentos
especificados no item 8.1, SOMENTE na extensão PDF colorido e que não ultrapasse 4 MB (quatro
megabytes) pelo sistema de documentos, disponível no link https://www2.bauru.sp.gov.br/documentos/
cadastrar.aspx?a=162, no período de 27 (vinte e sete) de agosto a 05 (cinco) de setembro de 2022.
8.1. Para Efetivar sua Inscrição nos termos indicados no Capítulo III, o candidato com deficiência deverá
enviar Laudo Médico SOMENTE na extensão PDF colorido e que não ultrapasse 4 MB (quatro
megabytes) expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses antes do término do período designado
para as inscrições, atestando a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código
correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, a provável causa da deficiência que lhe
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acomete, se há sequelas que assegurem a adaptação de sua prova, informando ainda, o nome do candidato,
carteira de identidade (RG), número do CPF, carimbo, assinatura e CRM do Médico, conforme modelo do
Anexo III.
a) O Laudo Médico para os fins acima indicados deverá constar expressamente que a deficiência se
enquadra na previsão do artigo 4º e seus incisos do Decreto Federal n.º 3.298/99 e alterações posteriores.
8.2. Para melhor utilização do sistema de documentos eletrônicos, recomenda-se o uso do navegador
Chrome ou Firefox.
8.3. Para sua segurança, o candidato deverá acompanhar diariamente o andamento de seu protocolo no
sistema de documentos, disponível no link https://www2.bauru.sp.gov.br/documentos/buscar.aspx
8.4. Não serão considerados os laudos emitidos ou enviados fora do prazo, pelos correios, por e-mail ou por
quaisquer outras formas não especificadas no Edital.
8.5. Não serão considerados para fins de reserva de vaga laudos ilegíveis e/ou com rasuras, incompletos ou
provenientes de arquivo corrompido.
9. Além do já determinado, o candidato com deficiência deverá declarar, quando da inscrição, se deseja
concorrer às vagas reservadas aos candidatos com deficiência, no campo destinado para tal finalidade.
10. O candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme as instruções constantes neste
Capítulo, não poderá impetrar recurso administrativo em favor de sua condição.
11. O candidato com deficiência, se classificado na forma estabelecida por este Edital, além de figurar na
lista de classificação geral, terá seu nome constante da lista específica de deficientes.
12. O candidato com deficiência aprovado no concurso regulado por este Edital, quando convocado, deverá,
munido de documento de identidade original, submeter-se à avaliação a ser realizada pelos médicos do
Setor de Segurança e Medicina do Trabalho do Município de Bauru, objetivando verificar se a deficiência
declarada se enquadra na previsão do artigo 4º, do Decreto Federal n.º 3.298/99 e suas alterações, assim
como se há compatibilidade ou não da deficiência com as atribuições do cargo a ser ocupado, nos termos
dos artigos 37 e 43 da referida norma, observadas as seguintes disposições:
12.1. A avaliação de que trata este Item terá caráter terminativo.
12.2. Verificada a incompatibilidade entre a deficiência e as atribuições do cargo postulado, o candidato
será eliminado do certame.
12.3. Será eliminado da lista de deficientes o candidato, cuja deficiência assinalada no Formulário de
Inscrição não se fizer constatada na forma do artigo 4º e seus incisos do Decreto Federal n.º 3.298/99 e suas
alterações, devendo o mesmo permanecer apenas na lista de classificação geral.
13. As vagas reservadas que não forem providas por falta de candidatos com deficiência ou por reprovação
no concurso ou na perícia médica, esgotada a listagem especial, serão preenchidas pelos demais candidatos
com estrita observância à ordem classificatória.
14. A não observância, pelo candidato, de qualquer das disposições deste Capítulo, implicará a perda do
direito a ser nomeado para as vagas reservadas aos candidatos com deficiência.
15. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para o Concurso Público regulado por este Edital.
16. Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de
restrição funcional, licença por motivo de saúde ou aposentadoria por invalidez.
17. As decisões sobre o requerimento de inscrição como deficiente serão publicadas no Diário Oficial de
Bauru em 15 (quinze) de setembro de 2022.
18. Contra a decisão que indeferir a solicitação de inscrição como deficiente caberá recurso, devidamente
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1°
(primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br
CAPÍTULO VIII – DA PROVA, DA ENTREGA DE TÍTULOS E RESPECTIVAS PONTUAÇÕES:
1. O concurso regulado pelo presente Edital será na modalidade “Provas e Títulos”, com caráter
eliminatório e classificatório, com valores atribuídos, a seguir:
N.º
Duração
Cargo
Fases
Peso
Caráter
Questões
da Prova
Conhecimentos
20
Específicos
Língua
Prova
Eliminatório e
10
Especialista em Gestão
90
03 horas
Portuguesa
Objetiva
Classificatório
Administrativa e
Informática
10
Serviços – PSICÓLOGO
Legislação
10
Análise Apresentação de
10 Classificatório
de Títulos
Títulos
2. O Concurso Público realizado para preenchimento do cargo de Especialista em Gestão Administrativa
e Serviços – PSICÓLOGO será composto por Prova Objetiva e Análise de Títulos, nos termos abaixo
descritos:
2.1. 1ª Fase - Prova Objetiva: de caráter eliminatório e classificatório, valendo 90 (noventa) pontos,
prevista para realizar-se no dia 25 (vinte e cinco) de setembro de 2022, será composta por 50 (cinquenta)
questões objetivas de múltipla escolha com 04 (quatro) alternativas cada uma, versando sobre os
assuntos constantes no Conteúdo Programático do Anexo II, sendo considerada apenas 01 (uma)
alternativa correta, e sua aplicação terá duração de 03 (três) horas, sendo aprovados os candidatos que
obtiverem no mínimo 60% (sessenta por cento) de aproveitamento.
2.2. 2ª Fase - Análise de Títulos: de caráter classificatório, valendo 10 (dez) pontos, reger-se-á pelas
regras a seguir expostas:
a) a Análise de Títulos terá caráter classificatório e, portanto, não elimina do concurso os candidatos que
não apresentarem Títulos;
b) a Entrega de Títulos será realizada EXCLUSIVAMENTE pela internet, sendo responsabilidade
dos candidatos o envio dos certificados na data prevista no Anexo VI, também constante do Edital de
Convocação onde consistirão todas as regulamentações desta fase, a ser publicado no dia 22 (vinte e dois)
de outubro de 2022 no Diário Oficial de Bauru;
c) todos os Títulos deverão ser comprovados por documentos que contenham as informações necessárias ao
perfeito enquadramento e consequente valoração;
d) o candidato deverá obrigatoriamente entregar também o histórico escolar ou declaração da instituição
que emitiu o documento, na qual declara a(s) área(s) de concentração e/ou programa(s) e/ou linha(s) de
pesquisa(s) e/ou informações complementares que permitam o perfeito enquadramento do título;
e) após o término do período de envio dos Títulos, não serão permitidas substituições ou complementações,
em qualquer tempo;
f) os Títulos não serão recebidos fora da data, horário e local estabelecidos no Edital de Convocação a ser
publicado no dia 22 (vinte e dois) de outubro de 2022 no Diário Oficial de Bauru;
g) o recebimento dos Títulos é de responsabilidade do Departamento de Recursos Humanos da
Secretaria Municipal da Administração e as respectivas avaliações são de responsabilidade da Comissão
Examinadora nomeada pela Portaria n.º 1144/2022;
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h) serão considerados e pontuados os Títulos, conforme quadro a seguir:
QUADRO DE ATRIBUIÇÃO DE PONTOS PARA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS
Quantidade Valor
Título
Comprovantes
Máxima Unitário
Diploma devidamente registrado ou Certificado/
Declaração de conclusão de curso de pós-graduação
4,0
Doutorado
em nível de Doutorado, em qualquer área,
01
pontos
acompanhado do histórico escolar devidamente
reconhecido pelo órgão competente (MEC).
Diploma devidamente registrado ou Certificado/
Declaração de conclusão de curso de pós-graduação
3,0
Mestrado
em nível de Mestrado, em qualquer área,
01
pontos
acompanhado do histórico escolar devidamente
reconhecido pelo órgão competente (MEC).
Certificado registrado por instituição devidamente
reconhecida por órgão competente (MEC) ou
Declaração de conclusão de curso de pós-graduação
Especialização/ em nível de especialização - lato sensu/Residência/
1,0
Residência/
Aprimoramento com carga horária mínima de 360
03
ponto
Aprimoramento horas/aula na área da Psicologia e área correlata,
emitida por instituição reconhecida por órgão
competente (MEC), acompanhado de histórico
escolar.

Valor
Máximo
4,0
pontos

3,0
pontos

3,0
pontos

i) os Diplomas, Certificados ou Declarações obtidos no exterior deverão ser convalidados por universidades
oficiais do Brasil, que mantenham cursos congêneres, credenciados nos órgãos competentes;
j) não serão avaliados Títulos não especificados no quadro do Item 2.2;
k) a Comissão Examinadora reserva o direito de requisitar outras informações pertinentes aos títulos e ou
documentos apresentados;
l) a pontuação máxima que poderá ser obtida na Análise de Títulos será igual a 10 (dez) pontos;
m) os pontos obtidos na Análise de Títulos, para efeito de Classificação Final, serão somados ao total de
pontos obtidos na Prova Objetiva;
n) sem prejuízo das sanções penais e civis cabíveis, o candidato poderá ser excluído do Concurso Público,
se verificada a falsidade de Declaração ou Ilegalidade na obtenção dos Títulos apresentados.
CAPÍTULO IX – DA REALIZAÇÃO DA PROVA E ENTREGA DE TÍTULOS:
1. A data, local e horário para realização da 1ª Fase - Prova Objetiva serão publicados no Edital de
Convocação no Diário Oficial de Bauru em 15 (quinze) de setembro de 2022.
2. A data, local e horário para realização da 2ª Fase - Análise de Títulos serão publicados no Edital de
Convocação no Diário Oficial de Bauru em 22 (vinte e dois) de outubro de 2022.
2.1. Somente serão convocados para a 2ª Fase - Análise de Títulos os candidatos aprovados na 1ª Fase Prova Objetiva.
3. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações na imprensa oficial, não
podendo alegar desconhecimento ou justificar sua ausência ou atraso na realização da 1ª Fase - Prova
Objetiva.
4. O candidato deverá comparecer ao local designado para realização da 1ª Fase - Prova Objetiva, com
antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para seu início, munido do seguinte
documento original: Carteira de Identidade (RG) ou Carteira Expedida por Órgão de Classe que
tenha força de documento de identificação ou Carteira de Trabalho ou qualquer outro documento
com foto reconhecido por lei como documento de identificação. Não serão aceitas cópias, ainda que
autenticadas.
4.1. Por medida de segurança, o candidato deverá levar no dia da Prova o Comprovante de Inscrição.
4.2. Será facultativo o uso de máscara facial e de álcool em gel (70%) devido aos protocolos específicos
em razão da pandemia COVID-19.
5. Os documentos deverão estar em perfeitas condições e com fotos atuais, de forma a permitirem
com clareza a identificação do candidato.
6. O não comparecimento na 1ª Fase - Prova Objetiva, qualquer que seja o motivo, caracterizará a
desistência do candidato e resultará na sua automática eliminação. Não será concedida, em nenhuma
hipótese, uma segunda chamada de prova.
6.1. Poderá ser aferido a temperatura corporal, sendo excluído o candidato que tiver com temperatura acima
de 37,8 graus centígrados.
6.2. Não serão considerados os casos de alterações psicológicas, patológicas e/ou fisiológicas temporárias
de candidatos e não será dispensado tratamento diferenciado em função dessas alterações, não havendo a
possibilidade de oferecer condição especial e segunda chamada de Prova.
7. Ao adentrar a sala de aplicação, o candidato não poderá ausentar-se da mesma antes do início da prova.
8. O candidato somente poderá ausentar-se da sala em que será aplicada a Prova Objetiva, após o início da
mesma, para beber água ou ir ao banheiro, acompanhado de um fiscal.
9. Nos casos de necessidade de atendimento de urgência, o candidato poderá ausentar-se da sala e ser
atendido nas dependências do local onde se realiza a prova sob acompanhamento de um fiscal. Ao final do
atendimento, poderá retornar à sala, sem prorrogação do prazo para término da prova.
10. A inviolabilidade das provas será comprovada na sala de aplicação, no momento do rompimento do(s)
lacre(s) e da(s) embalagem(ns) de provas, na presença de até 03 (três) testemunhas e mediante assinatura
de Ata de ocorrência/Termo de compromisso.
11. O horário de início da prova está previsto a partir das 09 horas, após os devidos esclarecimentos sobre
sua aplicação.
12. O candidato somente poderá entregar a Prova Objetiva e o Cartão Resposta, depois de transcorrida 01
(uma) hora do início da aplicação da mesma.
13. É reservado à Coordenação do Concurso, caso julgue necessário, o direito de utilizar detector de
metais, durante a aplicação da(s) prova(s). Caso o candidato seja flagrado pelo detector de metal portando
qualquer tipo de aparelho eletrônico, será excluído do concurso.
14. Durante a realização de qualquer prova deste Concurso Público não será permitida a utilização de
qualquer tipo de aparelho que realize a gravação de imagem, de som, ou de imagem e som pelo candidato,
pelos seus familiares ou por quaisquer outros estranhos ao Concurso Público. Caso haja qualquer
necessidade de realização de uma ou mais modalidades de gravação aqui citada, com vistas à produção
do conhecimento a ser avaliado pela Comissão Examinadora do Concurso Público, caberá à Prefeitura
Municipal de Bauru e, somente a ela, a realização, o uso e a guarda de todo e qualquer material produzido.
15. Os candidatos não poderão adentrar a sala de prova utilizando quaisquer acessórios de chapelaria, tais
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como chapéu, boné, gorro, lenços, etc., exceto quando em tratamento de saúde, mediante apresentação de
laudo médico no dia da realização da Prova Objetiva, ficando a critério da Coordenação do Concurso a
avaliação dos casos específicos.
16. Ao ingressar na sala para realização da prova, os candidatos deverão lacrar todos os seus pertences em
embalagem plástica fornecida pela organização deste Concurso Público, desligando todos os equipamentos
eletrônicos (celulares, relógio de qualquer espécie, etc...) uma vez que, se os mesmos emitirem qualquer
tipo de sinal sonoro, após abertura do lacre da Prova, o candidato será excluído do certame.
17. Caso o candidato seja flagrado com algum pertence sem lacre poderá ser eliminado do certame.
18. A embalagem plástica, contendo os objetos pessoais, deverá permanecer durante todo o concurso
debaixo da carteira.
18.1. O candidato que não atender tal determinação poderá ser eliminado do certame.
18.2. Sugere-se aos candidatos, antes de lacrar seus pertences que verifiquem se estão portando todos os
itens necessários à execução da prova (óculos de grau (exceto óculos escuro) e caneta esferográfica de
material transparente).
18.3. Após o início da Prova Objetiva não será permitido o rompimento do lacre, exceto quando a
Coordenação do Concurso julgar necessário.
18.4. A embalagem plástica tratada no Item 16 só poderá ser violada após a saída do candidato do local
estabelecido para realização da prova.
CAPÍTULO X – DO JULGAMENTO DA PROVA, ANÁLISE DE TÍTULOS E DA SUA
CLASSIFICAÇÃO:
1. A 1ª Fase - Prova Objetiva aplicada aos candidatos ao cargo de Especialista em Gestão Administrativa
e Serviços – PSICÓLOGO terá caráter eliminatório e classificatório, atribuindo-se 1,80 (um ponto e
oitenta centésimos) a cada questão correta. Será considerado aprovado aquele que obtiver, no mínimo,
60% (sessenta por cento) de aproveitamento.
2. As questões da Prova Objetiva serão respondidas em um Cartão Resposta personalizado, que
constará os dados do candidato.
3. Não será computada questão com emenda ou rasura, ainda que legível, nem questão não respondida ou
que contenha mais de uma resposta, mesmo que uma delas esteja correta.
4. Os candidatos que fizerem algum tipo de rasura ou não preencherem corretamente o Cartão Resposta,
com caneta esferográfica de tinta azul ou preta fabricada em material transparente de acordo com as
instruções constantes na Folha de Rosto da Prova Objetiva e com as informações transmitidas pelos fiscais
de sala, terão sua prova anulada.
5. Os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente no Cartão Resposta serão de inteira
responsabilidade do candidato, portanto não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às
respostas ou à assinatura, pois qualquer marca poderá ser lida pela leitora óptica, prejudicando o candidato.
6. O Cartão Resposta será o único documento válido para correção e NÃO será substituído em hipótese
alguma, salvo se detectado erro ocasionado pela Coordenação do Concurso.
7. O candidato é responsável pela conferência de seus dados pessoais registrados no Cartão Resposta, tais
como nome, número de inscrição e Cadastro de Pessoa Física (CPF).
8. A Prova Objetiva será corrigida por meio de leitura óptica, não sendo prevista a correção manual.
9. Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do certame o candidato que, durante a
realização da prova:
9.1. for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a execução da prova;
9.2. faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas e/ou com
os demais candidatos;
9.3. recusar-se, por qualquer motivo, a devolver o caderno de prova ou cartão resposta, quando solicitado;
9.4. descumprir as instruções contidas no caderno de prova.
10. A 2ª Fase – Análise de Títulos aplicada aos candidatos ao cargo de Especialista em Gestão
Administrativa e Serviços – PSICÓLOGO terá caráter Classificatório. A nota final corresponderá à
soma do número de acertos do candidato na 1ª Fase - Prova Objetiva e a pontuação obtida na 2ª Fase Análise de Títulos.
11. Os resultados da 1ª Fase - Prova Objetiva e 2ª Fase - Análise de Títulos serão publicados oportunamente
no Diário Oficial de Bauru.
12. Da divulgação do Resultado constarão apenas os candidatos aprovados para o cargo tratado neste edital.
13. Os candidatos aprovados no presente concurso serão classificados em ordem decrescente de pontuação
e a nomeação será feita obedecendo-se rigorosamente à ordem de classificação e as necessidades da
Administração Pública, de acordo com sua conveniência e oportunidade.
14. Em caso de empate na nota final do concurso, terá preferência o candidato que, na seguinte ordem:
a) tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, até o último dia de inscrição neste concurso, conforme
prescrito pelo artigo 27, parágrafo único, da Lei n.º 10.741/03 (Estatuto do Idoso);
b) Conforme Lei Municipal n.º 7.083/18, comprovar ter realizado 90 (noventa) horas de serviços
voluntários nos 12 (doze) meses imediatamente antecedentes a data do último dia de inscrição e comprovar
a realização de curso de capacitação de 03 (três) horas de duração, cujo conteúdo deverá abordar temas
sobre conduta ética, direitos, deveres e proibições;
b1) O candidato deverá informar a realização de serviço voluntário no ato de sua inscrição e para fins
de validação encaminhar o comprovante do curso de capacitação e a declaração do trabalho voluntário,
conforme item b) em até 10 (dez) dias corridos a contar do último dia de inscrição;
b2) Tais documentos deverão ser enviados SOMENTE na extensão PDF colorido e que não ultrapasse
4 MB (quatro megabytes) pelo sistema de documentos disponível no link https://www2.bauru.sp.gov.
br/documentos/cadastrar.aspx?a=164 Para melhor utilização do sistema de documentos eletrônicos,
recomenda-se o uso do navegador Chrome ou Firefox;
b3) Caso o candidato não comprove documentalmente ter exercido o voluntariado, conforme previsto no
item b1) deste capítulo, desde que tenha declarado essa condição (no ato da inscrição), não terá direito a
este critério de desempate neste Concurso Público;
b4) Para sua segurança, o candidato deverá acompanhar diariamente o andamento de seu protocolo no
sistema de documentos, disponível no link https://www2.bauru.sp.gov.br/documentos/buscar.aspx
b5) Não serão considerados documentos enviados fora do prazo, pelos correios, por e-mail ou por quaisquer
outras formas não especificadas no Edital.
b6) Não serão considerados documentos ilegíveis e/ou com rasuras, incompletos ou provenientes de
arquivo corrompido.
b7) As decisões sobre deferimento/indeferimento de realização de serviço voluntário serão publicadas no
Diário Oficial de Bauru em 27 (vinte e sete) de setembro de 2022.
c) obtiver maior número de acertos nas questões de Conhecimentos Específicos da Prova Objetiva;
d) obtiver maior número de acertos nas questões de Língua Portuguesa da Prova Objetiva;
e) obtiver maior número de acertos nas questões de Informática da Prova Objetiva;
f) obtiver maior número de acertos nas questões de Legislação da Prova Objetiva;
g) obtiver maior pontuação na Análise de Títulos;
h) tiver maior idade entre os candidatos.
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CAPÍTULO XI – DOS RECURSOS:
1. Sob pena de não conhecimento, os recursos referentes à 1ª (primeira) publicação de qualquer ato público
do concurso regulado por este edital deverão ser endereçados à Comissão Examinadora e interpostos
no prazo de até 05 (cinco) dias úteis após a ocorrência do evento que lhes der causa, tendo como termo
inicial o 1º (primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru e no site www.
bauru.sp.gov.br
1.1. O Candidato Recorrente deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito, restando explícito o seu
requerimento (exemplos: anulação, alteração de gabarito, etc.).
2. Admitir-se-á um único recurso por candidato para cada ato público deste concurso, devidamente
fundamentado, sendo desconsiderados recursos de igual teor e pedidos genéricos.
3. Os recursos deverão ser realizados no sistema de documentos eletrônicos, disponível no endereço https://
www2.bauru.sp.gov.br/documentos/cadastrar.aspx?a=165, podendo ser utilizado o modelo disponível no
Anexo V.
3.1. Para sua segurança, o candidato deverá acompanhar diariamente o andamento de seu protocolo no
sistema de documentos, disponível no link https://www2.bauru.sp.gov.br/documentos/buscar.aspx. Para
melhor utilização do sistema de documentos eletrônicos, recomenda-se o uso do navegador Chrome
ou Firefox.
4. Somente serão apreciados recursos interpostos dentro do prazo indicado no Item 1 deste Capítulo.
5. São requisitos necessários à admissibilidade dos Recursos Administrativos interpostos em face do
Concurso Público regulado pelo presente edital:
a) indicação da numeração do Edital regulamentador do Concurso Público do qual o Candidato Recorrente
participou e deseja esclarecimentos;
b) qualificação do Candidato Recorrente (nome completo, RG, CPF, endereço residencial e telefone (s)
para contato);
c) indicação de seu número de inscrição.
6. As decisões dos recursos serão publicadas no Diário Oficial de Bauru.
7. O gabarito publicado poderá ser alterado em função dos recursos interpostos e a prova será corrigida de
acordo com o gabarito final divulgado após decisão de tais recursos.
8. Os pontos relativos às questões eventualmente anuladas serão atribuídos a todos os candidatos constantes
na lista de presença assinada na data em que for aplicada a prova. O candidato que já obteve a pontuação
na(s) questão(ões) anulada(s), não terá direito a pontuação adicional.
9. Em caso de republicação de gabarito, caberá Recurso Administrativo apenas das questões eventualmente
alteradas, observando-se o prazo preconizado pelo Item 1 deste Capítulo.
10. Não caberá interposição de Recurso requerendo a reconsideração de Recurso Indeferido interposto
anteriormente.
11. Serão preliminarmente indeferidos os recursos:
a) cujo teor desrespeite a Comissão Examinadora;
b) que esteja em desacordo com as especificações contidas neste Capítulo;
c) sem fundamentação ou com fundamentação inconsistente ou incoerente;
d) que não esteja explícito o requerimento do Candidato Recorrente.
12. Os recursos interpostos que não preencherem os requisitos necessários à sua admissibilidade nos termos
preconizados neste Capítulo serão recebidos como Direito de Petição, conforme prescrito pela Constituição
Federal de 1988.
13. A Comissão Examinadora e a Prefeitura Municipal de Bauru constituem última instância para os
recursos, sendo soberanas em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.
14. Após a publicação do gabarito, a prova será disponibilizada no site da Prefeitura Municipal de Bauru
www.bauru.sp.gov.br.
15. Após efetuadas as correções e avaliações, o Cartão Resposta e o(s) título(s) entregue(s) pelo candidato
ficarão disponibilizados no site da Prefeitura Municipal de Bauru www.bauru.sp.gov.br na área de
CONCURSO/PORTAL DO CANDIDATO, podendo estes serem visualizados até a publicação da
Homologação do Concurso Público tratado neste edital, nos termos prescritos no Capítulo XII.
CAPÍTULO XII – DA HOMOLOGAÇÃO:
1. O resultado final do Concurso, após decididos todos os recursos interpostos tempestivamente observando
as determinações constantes no Capítulo XI, será homologado pela Prefeita Municipal de Bauru.
2. A homologação citada no Item 1 será publicada no Diário Oficial de Bauru.
CAPÍTULO XIII – DO PROVIMENTO DO CARGO:
1. O provimento do cargo obedecerá à ordem de classificação.
2. A nomeação será feita no Diário Oficial de Bauru, que estabelecerá data, local e horário para apresentação
do candidato aprovado.
3. Perderá os direitos decorrentes do concurso o candidato que:
a) não comparecer no prazo disciplinado por lei para a posse (Lei Municipal n.º 7.109/18);
b) não aceitar as condições estabelecidas para exercício do cargo, pela Prefeitura Municipal de Bauru;
c) recusar a nomeação (será excluído da lista de candidatos aprovados);
c.1) o candidato poderá solicitar sua desistência através do envio de um e-mail para rh@bauru.sp.gov.br
d) não comprovar a escolaridade/pré-requisitos estabelecidos no presente Edital;
e) for considerado inapto pela Perícia Médica para as atribuições do cargo para o qual concorreu.
4. O candidato terá para posse prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados da data da publicação do ato de
nomeação no órgão oficial. Este prazo pode ser prorrogado por no máximo 30 (trinta) dias corridos, desde
que requerido pelo interessado durante seu prazo de vigência e que haja conveniência da Administração,
nos termos prescritos pela Lei Municipal n.º 7.109/18.
5. A posse do candidato nomeado ficará condicionada:
a) a comprovação da idade mínima de 18 (dezoito) anos, mediante apresentação da Carteira de Identidade
(RG), com nome atualizado e emitida há menos de 10 (dez) anos;
b) se estrangeiro, a comprovação de sua naturalização no país;
c) a comprovação de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF),
acompanhado de comprovante de sua Situação Cadastral;
d) se casado ou em união estável, a apresentação de documentos comprobatórios;
e) a apresentação de Comprovante de Residência emitido nos últimos 90 (noventa) dias. Caso o candidato
não possua comprovante de residência em seu nome, deverá apresentar declaração do responsável pelo
imóvel onde reside, com firma reconhecida;
f) a apresentação da certidão de nascimento ou Carteira de Identidade (RG) dos filhos até 21 (vinte e um)
anos; e ou, se deficientes, de qualquer idade;
g) a apresentação do Cadastro de Pessoa Física (CPF) de filhos até 21 (vinte e um) anos, se estudante até 24
(vinte e quatro) anos e se deficiente, de qualquer idade;
h) a apresentação da carteira de vacinação dos filhos menores de 14 (catorze) anos;
i) a apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, com nome atualizado;
j) a apresentação de extrato que comprove a inscrição no Programa de Integração Social (PIS) e/ou no
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Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP);
k) a prova de quitação com as obrigações eleitorais, mediante apresentação da Certidão de Quitação
Eleitoral;
l) quando do sexo masculino, a prova de quitação com as obrigações militares, mediante apresentação do
Certificado de Reservista ou Carta Patente;
m) a apresentação dos documentos que comprovem a escolaridade/pré-requisitos exigidos para investidura
no cargo, bem como de outros documentos julgados necessários (conforme indicado no Capítulo XIV,
Item f deste edital);
n) a comprovação de registro no Conselho Regional da categoria, quando existente, acompanhada do
comprovante de regularidade de pagamento da respectiva anuidade;
o) *Atestado de Antecedentes Criminais do(s) Estado(s) em que tenha residido, com o nome atualizado;
p) *Certidão de Distribuição de Ações Criminais do(s) Estado(s) em que tenha residido, com o nome
atualizado;
q) *Certidões de Execuções Criminais do(s) Estado(s) em que tenha residido, com o nome atualizado (SAJ
PG5 e SIVEC);
r) *Certidão de Antecedentes Criminais da Polícia Federal, com o nome atualizado;
s) *Certidão de Distribuição da Justiça Federal do(s) Estado(s) em que tenha residido, com o nome
atualizado;
t) à avaliação psicológica, para avaliação de sua saúde mental;
u) à perícia médica, para avaliação de sua saúde física e mental, de caráter eliminatório;
v) a apresentação de Termo de Responsabilidade, declarando não ter sido demitido(a) ou exonerado(a) do
serviço público municipal, estadual ou federal, com firma reconhecida no ato da posse.
*Conforme a Lei Municipal n.º 6.871/16, a sindicância de vida pregressa considerará apenas elementos e
critérios de natureza objetiva, cabendo à inabilitação do concurso de candidato com condenação criminal
transitada em julgado, desde que não tenha ocorrido prescrição.
6. Para posse é vedada:
a) a acumulação de aposentadoria e cargo de um mesmo regime próprio de previdência ou regimes próprios
distintos, salvo aqueles com previsão legal expressa no art.40, inciso 6º da Constituição Federal vigente.
b) a acumulação remunerada de cargos públicos exceto aquelas previstas no art. 37, inciso XVI, alíneas a,
b e c da Constituição Federal vigente e Súmula 246.
c) qualquer acumulação remunerada de cargos havendo incompatibilidade de horário.
7. De acordo com a Lei Municipal n.º 6.525/14, o candidato que tiver o interesse em ser tratado pelo nome
social, deve requerer no ato da posse.
8. Para posse somente serão aceitos documentos originais ou fotocópias autenticadas.
CAPÍTULO XIV – DOS REQUISITOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO:
1. Das Condições Necessárias para Investidura no Cargo: Ao inscrever-se, o candidato deverá estar
ciente de que sua posse ficará condicionada ao preenchimento das condições essenciais ao cargo abaixo
descritas:
a) ser brasileiro nato ou naturalizado, nos termos do artigo 12 da Constituição Federal de 1.988.
b) ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos na data da posse;
c) estar em dia com as obrigações eleitorais;
d) estar em dia com os deveres do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino;
e) não registrar antecedentes criminais, encontrando-se em pleno exercício de seus direitos civis e políticos;
f) possuir os requisitos necessários para exercer o cargo pleiteado, bem como os documentos comprobatórios
da escolaridade/pré-requisitos constantes do Capítulo II (Diploma, Certificado ou Declaração de Conclusão
da Graduação em Psicologia, devidamente registrado no órgão competente – MEC e Registro no Conselho
Regional de Psicologia – CRP/SP, estando em dia com sua anuidade comprovando estar regular para o
exercício da profissão) e os documentos necessários à investidura do cargo indicados no Capítulo XIII,
Item 5 deste Edital;
g) gozar de boa saúde física e mental para o exercício das atribuições do cargo, devendo essas serem
apuradas por perícia médica realizada por médicos do Setor de Segurança e Medicina do Trabalho do
Município de Bauru;
h) residir no Município de Bauru/SP ou em localidade próxima, nos termos das Leis Municipais n.º
3.781/94 (artigo 14, inciso XII) e n.º 5.805/09;
i) não ter sido demitido ou exonerado do serviço público federal, estadual ou municipal, em consequência
de processo administrativo enquadrado em motivos impeditivos de retorno ao serviço público, ou a bem
do serviço público, bem como não ter sido demitido por justa causa de emprego público de autarquia,
fundação, empresa pública, ou sociedade de economia mista, instituída por órgãos da administração federal,
estadual ou municipal;
j) conhecer e estar de acordo com as Instruções do Concurso.
2. O ato de nomeação será tornado sem efeito quando o candidato:
a) não tomar posse dentro do prazo legal;
b) deixar de comprovar qualquer um dos requisitos especificados anteriormente;
c) tiver sido demitido a bem do serviço público ou por justa causa, em quaisquer das esferas da Administração
Pública;
d) apresentar declarações falsas.
3. A comprovação do preenchimento das condições necessárias à investidura no cargo será feita através da
apresentação/entrega de seus documentos comprobatórios.
4. Conforme Recomendação Administrativa do Ministério Público do Estado de São Paulo protocolada sob
o número 76.825/18 de 20/11/2018, os servidores públicos não deverão desempenhar atividades privadas
relacionadas de qualquer forma, mesmo que indiretamente, com a própria função pública no horário de
trabalho.
5. O candidato nomeado que, na data da posse, não reunir todos os requisitos enumerados no Item 1 deste
Capítulo perderá o direito à vaga, sem ter direito à restituição da Taxa de Inscrição ou de qualquer despesa
decorrente de sua nomeação.
CAPÍTULO XV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
1. A inexatidão das afirmativas, irregularidades de documentos ou outras ocorrências constatadas no
decorrer do processo, ainda que verificadas posteriormente a aplicação das provas, acarretarão a perda dos
direitos decorrentes do Concurso Público.
2. A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes
de:
a) endereço residencial/e-mail não atualizado;
b) endereço de difícil acesso;
c) correspondência devolvida pela ECT por razões diversas de fornecimento e/ou endereço errado do
candidato;
d) correspondência recebida por terceiros.
3. Toda a menção a horário neste Edital e em outros atos dele decorrentes terá como referência o horário
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oficial de Brasília – DF.
4. Motivarão a eliminação do candidato do Concurso Público, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, a
burla ou a tentativa de burla a quaisquer das normas definidas neste Edital ou a outras relativas ao Concurso
Público, aos comunicados, às instruções ao candidato ou às instruções constantes da prova.
5. O prazo de validade do presente Concurso Público será de 02 (dois) anos, a contar da data de sua
Homologação, podendo ser prorrogado por igual período, de acordo com a necessidade da Administração
Pública.
6. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar as publicações de todos os atos, editais e
comunicados referentes a este concurso, devendo ainda manter atualizado seu endereço/e-mail para
correspondência e demais dados, no cadastro efetuado pelo mesmo, na área de CONCURSOS/PORTAL
DO CANDIDATO do site: www.bauru.sp.gov.br, inclusive após divulgação do resultado final.
7. Os atos relativos ao Concurso Público serão publicados no Diário Oficial de Bauru que estará disponível
na internet no endereço www.bauru.sp.gov.br e também estarão disponíveis na área de CONCURSOS/
PORTALDOCANDIDATO, não se aceitando justificativas para o desconhecimento dos prazos neles
assinalados.
8. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria n.º 1144/2022.
ANEXO I
DESCRIÇÃO DO CARGO
ESPECIALISTA EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS – PSICÓLOGO
Participar de programas Psicossociais; orientar indivíduos e grupos; coordenar equipes e atividades de
área afins; realizar tarefas administrativas relacionadas à área da Psicologia; desenvolver e participar da
construção do conhecimento prático e científico da área; programar e executar atividades relacionadas ao
processo de recrutamento e seleção; desenvolver e promover programas de treinamento e desenvolvimento
de pessoal; acompanhar e auxiliar na integração e relocação dos funcionários; administrar plano de cargos e
salários; coordenar sistemas de avaliação de desempenho; exercer atividades técnico científicas; promover
ações de qualidade de vida e assistência aos servidores. Propiciar acolhimento das vivências emocionais.
Realizar triagem e anamnese. Em caso de grupos, compor e selecionar as pessoas que formarão o grupo.
Levantar os dados necessários para compor o diagnóstico. Mensurar, sistematizar e analisar as informações.
Interpretar e elucidar conflitos e questões. Encaminhar usuários para os procedimentos psicoterápicos.
Acompanhar e avaliar o diagnóstico e procedimentos realizados. Avaliar a evolução do grupo e/ou paciente.
Realizar estimulação psicomotora e psiconeurológica. Realizar trabalhos de orientação profissional.
Realizar entrevistas, observações, aplicação de testes psicológicos, dinâmicas de grupo, conforme julgar
necessário. Prestar informações referentes à Psicologia. Prestar informações acerca dos procedimentos
realizados, seja para superiores, seja para o usuário e/ou responsáveis. Realizar encaminhamentos para
outros profissionais quando julgar necessário. Programar e distribuir as atividades gerais da equipe.
Trabalhar dinâmica de equipe. Preparar e coordenar grupos de discussão e estudos. Organizar eventos que
envolvam assuntos da área. Agendar atendimentos. Pedir autorização e levantar recursos necessários para
os programas e projetos desenvolvidos. Elaborar laudos técnicos judiciais. Elaborar relatórios, pareceres
declarações, laudos, apresentações, informes, etc. Compor reuniões administrativas e técnicas. Realizar
levantamentos estatísticos. Garantir o sigilo e bem estar do usuário. Realizar avaliação psicológica.
Participar e promover cursos, grupos de estudo, palestras, etc. Participar de comissões técnicas, conselhos e
entidades de classe. Trocar experiências com outros profissionais. Avaliar a eficácia e eficiência do serviço,
promovendo a sua reorganização e atualização, sempre que necessário. Planejar, elaborar e avaliar análises
de trabalho (profissiográfico, ocupacional, de posto de trabalho, etc), para descrição e sistematização de
comportamentos requeridos no desempenho de cargos e funções, com o objetivo de subsidiar ou assessorar
as diversas ações da administração. Participar do processo de recrutamento e seleção pessoal (concursos,
processo seletivo e contratação temporária), utilizando técnicas de avaliação, com o objetivo de selecionar
os candidatos mais adequados ao desempenho da função. Elaborar diagnósticos psicossociais. Planejar,
coordenar, executar e avaliar, individualmente ou em equipe multiprofissional, programas de treinamento,
de capacitação e desenvolvimento de recursos humanos. Acompanhar a formulação e implantação
de projetos de mudanças na Administração, com o objetivo de facilitar a integração e absorção das
mesmas. Participar como consultor, na Administração, atuando como facilitador de processos de grupo
e de intervenção psicossocial nos diferentes níveis hierárquicos das unidades. Informar funcionário
sobre as normas e regras da Prefeitura. Encaminhar funcionário para treinamento. Favorecer a integração
e adaptação do funcionário. Participar do processo de movimentação pessoal, analisando o contexto
atual, os antecedentes as perspectivas em seus aspectos psicológicos e motivacionais, assessorando na
indicação da lotação e integração funcional. Realizar a análise e descrição de cargos (atualizar, criação
de cargos, mudanças nos cargos e/ou atividades, etc). Pesquisar remuneração dos cargos dentro e fora
da Prefeitura Municipal de Bauru. Propor políticas de cargos e remunerações. Efetuar manutenção de
tabelas salariais. Analisar custos de pessoal. Atualizar o sistema de avaliação de desempenho, conforme
necessidade. Apurar resultados da avaliação de desempenho. Orientar funcionários e supervisores quando
os mesmos apresentarem dificuldades na realização do processo de avaliação. Promover programas
de sensibilização e informação sobre como realizar uma avaliação de desempenho adequada. Realizar
pesquisas visando a construção e ampliação do conhecimento teórico e aplicado ao trabalho. Promover
estudos para identificação das necessidades humanas em face da construção de projetos e equipamentos de
trabalho (ergonomia). Elaborar instrumentos para o processo de avaliação pessoal, objetivando subsidiar as
decisões, tais como: promoções, movimentação de pessoal, planos de carreira, remuneração, programas de
treinamento e desenvolvimento, etc. Encaminhar e orientar os servidores e as unidades de trabalho, quanto
ao atendimento adequado, no âmbito da saúde mental, nos níveis de prevenção, tratamento e reabilitação.
Realizar programas de promoção da saúde mental do trabalhador. Participar do processo de desligamento
de funcionários, no que se refere à demissão e ao preparo para aposentadoria, visando a elaboração de novos
projetos de vida. Participar de programas e/ou atividades na área de segurança do trabalho, subsidiando-os
quanto a aspectos psicossociais. Desenvolver ações destinadas às relações de trabalho no sentido de obter
maior produtividade e realização pessoal dos indivíduos e grupos, intervindo nas situações de conflitos e
estimulando a criatividade na busca de melhor qualidade de vida no trabalho. Eventualmente auxilia em
outras atividades afins.
ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
PROGRAMA:
1.
Atuação em Psicologia com população em situação de rua.
2.
Atuação em Psicologia em contextos de emergência e desastres.
3.
Atuação em Psicologia na Assistência Social.
4.
Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) e Centro de Referência Especializado de
Assistência Social (CREAS).

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
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Direitos das crianças e adolescentes no Brasil.
Direitos das pessoas com deficiência no Brasil.
Direitos das pessoas em processo de envelhecimento no Brasil.
Ética profissional e Código de Ética Profissional do Psicólogo.
Política Nacional de Assistência Social (PNAS).
Política Nacional de Saúde Mental.
Processos e práticas grupais.
Psicologia com compromisso social.
Psicologia na interface com as relações de gênero, sexualidade e diversidade sexual.
Psicologia na interface com as relações étnico-raciais.
Psicologia Social e Psicologia Comunitária.
Rede de Atenção Psicossocial (RAPS).
Redução de Danos como estratégia de Saúde Pública.
Sistema Único de Assistência Social (SUAS).
Motivação.
Avaliação de desempenho.
Descrição e análise de cargos.
Entrevista psicológica.
Entrevista de desligamento.
Instrumentos de avaliação psicológica.
Dinâmicas de grupo.
Elaboração de documentos psicológicos.
Treinamento, Desenvolvimento Humano e Processos Educativos (TD&E).
Liderança.
Assédio moral.
Fatores psicossociais no trabalho.
Conflitos no ambiente de trabalho.
Clima Organizacional.
Cultura Organização.
Relação pessoa-trabalho como objeto de avaliação e intervenção.
Trabalho como processo de saúde e doença.
Estressores, estresse no trabalho e burnout.
Grupos e equipes de trabalho.
Recrutamento e seleção de pessoas.
Trabalho remoto e a relação com saúde mental.
Carreira profissional no século XXI.
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LÍNGUA PORTUGUESA
Programa
1.Compreensão de textos.
1.1. Coerência e coesão textuais.
2. Identificação das características de composição e de função social de diferentes gêneros textuais.
3. O sistema ortográfico do português - emprego de letras.
4. Acentuação gráfica e sinais diacríticos - de acordo com o Novo Acordo Ortográfico.
5. Sintaxe de concordância e regência nominal e verbal.
6. Reconhecimento e uso significativo de diferentes recursos gramaticais no texto escrito (níveis:
morfológico, sintático, semântico e textual).
6.1. Formação de palavras - significado e sentido de morfemas.
6.2. Emprego de diferentes classes gramaticais na construção do texto escrito.
6.3. Flexão verbal - valor semântico dos tempos e vozes verbais, locuções verbais, tempos compostos e
formas nominais do verbo; correlação entre tempos verbais.
6.4. Relações de sentido entre orações e segmentos do texto - coordenação e subordinação - conectores que
conferem coerência e coesão ao texto.
6.5. Emprego dos sinais de pontuação.
6.6. Denotação e conotação - figuras de linguagem.
Bibliografia
1. Dicionário on line Priberam.
Disponível em: https://dicionario.priberam.org
INFORMÁTICA
1. Conceitos e modos de utilização no sistema operacional Windows: Área de trabalho, botão iniciar,
janelas, acessórios, gerenciamento de arquivo e pastas, cópias de segurança, login e senha, gerenciamento
de impressão.
2. Conceitos e modos de utilização no aplicativo para edição de textos Microsoft Word/LibreOffice Writer.
3. Conceitos e modos de utilização no aplicativo para edição de planilhas Microsoft Excel/LibreOffice Calc.
4. Conceitos e modos de utilização em ferramentas e aplicativos de navegação na internet, busca e pesquisa.
5. Noções básicas de redes de comunicação de dados: conceitos básicos de Internet e Intranet; softwares,
equipamentos e acessórios, compartilhamento de recursos.
6. Gerenciamento de e-mails: envio e recebimento, anexos, spam e noções de segurança; configuração dos
principais clientes de e-mail.
7. Segurança da Informação: conceitos, princípios, problemas, ameaças, ataques, backup e antivírus.
LEGISLAÇÃO
1. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 – (Artigos: 1º ao 11; 29 ao 31; 37 ao 41; art.
203 ao 204). Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
2. Lei Orgânica Municipal – (Artigos: 1º ao 4º; 8º ao 16; 27; 28; 31; 34 ao 49; 51; 69; 70; 93 ao 95; 188;
195). Disponível: https://www2.bauru.sp.gov.br/administracao/concursos/legislacoes.aspx
3. Lei Municipal n.º 3.601, de 27 de julho de 1993 – Estrutura Organizacional da Prefeitura Municipal
de Bauru – (na íntegra). Disponível em: https://sapl.bauru.sp.leg.br/generico/viewerJS/viewerJS_
index_html?cod_norma=3740#https://sapl.bauru.sp.leg.br/sapl_documentos/norma_juridica/3740_texto_
integral.odt?1656552842.91
4. Lei Municipal n.º 5.804, de 10 de novembro de 2009 – Regula Atos e Processos Administrativos
no Âmbito da Administração Pública Municipal – (Artigos 1º ao 7º; 16; 17; 18; 19; 22 ao 27; 44;
45; 49). Disponível em: https://sapl.bauru.sp.leg.br/generico/viewerJS/viewerJS_index_html?cod_
norma=5984#https://sapl.bauru.sp.leg.br/sapl_documentos/norma_juridica/5984_texto_integral.
odt?1656768503.16
5. Lei Municipal n.º 1.574, de 1º de janeiro de 1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município
de Bauru – (na íntegra). Disponível em: https://sapl.bauru.sp.leg.br/generico/viewerJS/viewerJS_
index_html?cod_norma=1635#https://sapl.bauru.sp.leg.br/sapl_documentos/norma_juridica/1635_texto_
integral.odt?1656769463.4
6. Lei Municipal n.º 3.781, de 21 de outubro de 1994 – Dispõe sobre o Direito de Petição e sobre o
Regime Disciplinar do Servidor Público Municipal de Bauru – (na íntegra). Disponível em: https://
sapl.bauru.sp.leg.br/generico/viewerJS/viewerJS_index_html?cod_norma=3921#https://sapl.bauru.sp.leg.
br/sapl_documentos/norma_juridica/3921_texto_integral.odt?1656769525.54
7. Lei Municipal n.º 4.830, de 17 de maio de 2002 – Transforma o Serviço de Previdência dos
Municipiários de Bauru – SEPREM – na Fundação de Previdência dos Servidores Públicos
Municipais Efetivos de Bauru - FUNPREV – (Artigo 1º; 2º; 3º; 4º; 17; 19; 49 ao 61). Disponível em:
https://sapl.bauru.sp.leg.br/generico/viewerJS/viewerJS_index_html?cod_norma=5012#https://sapl.bauru.
sp.leg.br/sapl_documentos/norma_juridica/5012_texto_integral.odt?1656769568.47
8. Lei Municipal n.º 5.975, de 1º de outubro de 2010 – Dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e
Salário - PCCS; sobre o reenquadramento, sobre a reconfiguração das carreiras, sobre a instituição
de jornadas especiais, sobre a criação de nova grade salarial para os cargos efetivos e em comissão,
sobre a extinção de adicionais, produtividades e gratificações dos servidores públicos municipais,
exceto os cargos específicos da área de saúde e de educação - (na íntegra). Disponível em: https://
www2.bauru.sp.gov.br/administracao/concursos/legislacoes.aspx
ANEXO III
RELATÓRIO MÉDICO SOBRE PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS
Atesto que o(a) Sr(a)(ta) ______________________________________________, portador(a) do
número de RG _____________________ e do CPF ________________________, inscrito sob o número
_________________no concurso público para o cargo de ________________________________é pessoa
com deficiência, segundo o conceito e critérios expressos no artigo 4º, do Decreto n.º. 3298, de 20.12.1999,
com redação dada pelo artigo 70, do Decreto n.º. 5296, de 02.12.2004, da espécie (física, auditiva, visual,
mental ou múltipla) ____________________.
Descrição da Deficiência: ____________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________.
Código CID-10:______________.
- Deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando
o comprometimento da função física (exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades
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para o desempenho de funções), apresentando-se sob a forma de:
1.
paraplegia
2.
paraparesia
3.
monoplegia
4.
monoparesia
5.
tetraplegia
6.
tetraparesia
7.
triplegia
8.
triparesia
9.
hemiplegia
10.
hemiparesia
11.
ostomia
12.
amputação ou ausência de membro
13.
paralisia cerebral
14.
nanismo
15.
membros com deformidade congênita ou adquirida
- Deficiência Auditiva (anexar exame audiométrico): perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um
decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz;
- Deficiência Visual (anexar exame oftalmológico):
1.
cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor
correção óptica.
2.
a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor
correção óptica.
3.
os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou
menor que 60° .
4.
ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores.
5.
visão monocular (Súmula n. 377, do STJ)
- Deficiência Mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação
antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como:
1.
comunicação
2.
cuidado pessoal
3.
habilidades sociais
4.
utilização dos recursos da comunidade
5.
saúde e segurança
6.
habilidades acadêmicas
7.
lazer
8.
trabalho
- Transtorno do Espectro Autista (Lei n.º 12.764/2012);
- Deficiência Múltipla: associação de duas ou mais deficiências;
- Reabilitação pela Previdência Social (anexar declaração do INSS).
Local e Data: __________________________
Nome completo do médico/CRM:___________
Endereço para contato:_________________
Telefone para contato:_________________
Assinatura e carimbo do médico:__________
ANEXO IV
MODELO DE REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES
ESPECIAIS
Eu, ___(nome completo)___, ___(nacionalidade)___, ___(estado civil)___,residente e domiciliado na ___
(endereço completo / cidade)___, portador(a) da Cédula de Identidade RG n.º _______, inscrito no CPF sob
n.º ______ e inscrito(a) sob n.º ________ no Concurso Público regulado pelo Edital n.º_____, promovido
pela Prefeitura Municipal de Bauru para o cargo efetivo__________________, venho por intermédio deste
REQUERER, conforme Laudo Médico anexo, que minha inscrição seja efetivada como Deficiente, para
fins de reserva de vaga nos termos prescritos pela legislação vigente.
Bauru/SP, _____ de __________ de 2022.
__________ (Assinatura do Candidato)__________
(Nome Completo do Candidato)
ANEXO V
MODELO DE RECURSO ADMINISTRATIVO
À COMISSÃO EXAMINADORA
Concurso Público: ___(cargo)___
Eu, ___ (nome completo)___, ___(nacionalidade)___, ___(estado civil)___,residente e domiciliado na ___
(endereço completo / cidade)___, portador(a) da Cédula de Identidade RG n.º _______, inscrito no CPF sob
n.º ______ e inscrito(a) sob n.º ________ no Concurso Público regulado pelo Edital n.º_____, promovido
pela Prefeitura Municipal de Bauru para o cargo efetivo_______________, venho respeitosamente perante
Vossa Senhoria, INTERPOR o presente Recurso Administrativo, visando: (citar pedidos e fundamentos do
recurso).
Diante do exposto REQUER-SE (citar os requerimentos do candidato Recorrente).
Termos em que,
Pede e Espera Deferimento.
Bauru/SP, _____ de __________ de 2022.
__________ (Assinatura do Candidato)__________
(Nome Completo do Candidato)
(Telefones para Contato)
ANEXO VI
CRONOGRAMA
Datas

Eventos

06/08/2022

1ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições

16/08/2022

2ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições

25/08/2022

3ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições

27/08/2022
05/09/2022
27 e 28/08/2022
30/08/2022
27/08/2022 a
05/09/2022
27/08/2022 a
23/09/2022
15/09/2022
15/09/2022
20/09/2022
24/09/2022
25/09/2022
27/09/2022
27/09/2022
22/10/2022
25/10/2022
01/11/2022
03 e 04/11/2022
10/12/2022
29/12/2022

21
Abertura das Inscrições
Encerramento das Inscrições
Período para requerimento da Isenção da Taxa de Inscrição
Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento de Isenção de Taxa de
Inscrição
Período para Solicitar Condição Especial para Realizar a Prova e Vaga de
Deficiente
Período para Solicitar Condição Especial para Lactante
Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento para Condição Especial
e Vaga de Deficiente
1º Edital de Convocação da Prova Objetiva
2º Edital de Convocação da Prova Objetiva
3º Edital de Convocação da Prova Objetiva
Previsão da Realização Prova Objetiva
Previsão de Divulgação do Gabarito
Publicação deferimento/indeferimento de Realização de Serviço Voluntário
Previsão de Resultado da Prova Objetiva e 1º Edital de Convocação de Entrega
de Títulos
2º Edital de Convocação de Entrega de Títulos
3º Edital de Convocação de Entrega de Títulos
Previsão da Entrega de Títulos
Previsão de Classificação Final
Previsão de Homologação
Bauru/SP, 06 de agosto de 2022.
DONIZETE DO CARMO DOS SANTOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
CHAMAMENTO PÚBLICO
EDITAL N.º 399/2022
CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 23/2022

CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES DE ENSINO PARA UTILIZAÇÃO DE ESPAÇO
FÍSICO PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS/PROCESSOS SELETIVOS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
PREÂMBULO
O MUNICÍPIO DE BAURU, Estado de São Paulo, pessoa jurídica de direito público, com sede à Praça
das Cerejeiras 1-59, inscrita no CNPJ sob n.º 46.137.410/0001-80, representada neste ato pela Prefeita
Municipal, a Srta. Suéllen Silva Rosim, no uso de suas prerrogativas legais e com base no art. 25 “caput”,
da Lei Federal n.º 8.666/93, de 21 de junho de 1993, divulga o presente edital de Chamada Pública,
objetivando o CREDENCIAMENTO de Instituições de Ensino do município de Bauru para utilização de
espaço físico para realização de concursos públicos/processos seletivos da prefeitura municipal de Bauru,
o qual regula-se, por este Edital e seus anexos.
1. DO OBJETO
1.1. O objeto do presente edital é o credenciamento de Instituições de Ensino, localizadas no município
de Bauru, para utilização da espaço físico para realização de concursos públicos/processos seletivos
promovidos pela Prefeitura Municipal de Bauru, mediante pagamento de acordo com o quantitativo de
inscrições efetivadas por certame.
1.2. O credenciamento terá vigência pelo prazo de 12 (doze) meses a contar de sua assinatura, podendo ser
prorrogado nos termos no art. 57, § II da Lei n.º 8.666/93.
1.2.1. Os valores estabelecidos poderão ser reajustados após cada período de 12 (doze) meses, de acordo
com o índice IPCA-IBGE, ou por qualquer outro índice que venha a substituí-lo.
1.3. A utilização do espaço ocorrerá aos domingos previamente agendados e comunicados com no mínimo
(30) trinta dias de antecedência do evento. Tratando-se de Processo Seletivo esse prazo poderá ser reduzido
para 05 (cinco) dias.
2. DO VALOR A SER PAGO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
2.1. O Município de Bauru, pagará às Instituições de Ensino credenciadas, pela utilização do espaço, o
valor de até R$ 3,59 (três reais e cinquenta e nove centavos) por inscrição efetivada no concurso público/
processo seletivo em que o espaço for utilizado.
2.2. O valor acima será suportado pelas fichas orçamentárias n.º 36, 128, 253, 318, 338, 396, 398, 513,
599, 684 e 767.
3. DO LOCAL DA ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES
3.1. O envelope contendo a documentação para a Habilitação e a Proposta deverá ser entregue na
Secretaria Municipal da Administração, Departamento de Recursos Humanos, das 8h às 12h e das 13h às
17h, localizado na Praça das Cerejeiras, n.º 1-59, 2.º andar, neste Município, até as 09h (nove horas), do
dia 02/09/2022, quando será processada sua abertura pela Comissão Especial definida pela Portaria SMA
n.º 07 de 30 de julho de 2022, em sessão pública presencial que será devidamente registrada em Ata.
3.2. É vedada a apresentação de mais de uma proposta de habilitação neste Credenciamento pela mesma
proponente.
3.3. Após a abertura dos envelopes das proponentes, caso a Comissão Especial julgue necessário, poderá
realizar diligências para verificar a autenticidade das informações e dos documentos apresentados ou para
esclarecer dúvidas e omissões.
3.4. As instituições de ensino interessadas poderão protocolar inscrição para o Credenciamento, a partir
da publicação do presente Edital de Credenciamento, podendo este ser solicitado pelo e-mail rh@bauru.
sp.gov.br ou download pelo site da Municipalidade www.bauru.sp.gov.br – link licitações – Chamamento
Público.
4. DAS CONDIÇÕES DO CREDENCIAMENTO
4.1. Poderão participar do presente Credenciamento pessoas jurídicas, legalmente constituídas, habilitadas,
com idoneidade econômico-financeira, regularidade jurídico- fiscal, que não tenham sofrido penalidade de
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suspensão ou declaração de idoneidade por parte do Poder Público e que satisfaçam as condições fixadas
neste edital e nos anexos, e que aceitem as normas estabelecidas pela Prefeitura do Município de Bauru/SP.
4.1.1. Poderão participar deste Credenciamento:
4.1.1.1. As Instituições de Ensino que preencherem todos os requisitos exigidos neste Edital;
4.1.2. Não poderão participar deste Credenciamento:
4.1.2.1. Instituições de Ensino que estiverem em processo de intervenção judicial ou extrajudicial, falência,
insolvência ou liquidação;
4.1.2.2. Instituições de Ensino que tenham sido declaradas inidôneas para contratar com qualquer órgão ou
entidade da Administração Pública de qualquer Poder ou esfera de Governo;
4.1.2.3. Estiver irregular quanto à comprovação de quitação de tributos federais, estaduais e municipais.
4.1.2.4. Que o espaço físico não esteja localizado no município de Bauru/SP.
4.2. As Instituições de Ensino interessadas deverão apresentar a seguinte documentação:
a) Ato Constitutivo (Estatuto ou Contrato Social), acompanhado da(s) alteração(ões) posterior(es), se
houver(em);
b) Ata de eleição do quadro dirigente atual registrada em cartório e dentro do período de vigência,
acrescido de uma declaração informando se algum membro faz parte do quadro de servidores efetivos de
alguma esfera pública citando o cargo e a respectiva esfera. Assim, como a indicação se possuem grau de
parentesco com prefeito(a), vice-prefeito(a), vereadores e funcionários municipais ocupantes de cargos de
livre nomeação e exoneração (cargo em comissão), se sim, indicar qual o grau de parentesco (vínculo),
cargo e órgão que estiver vinculado;
c) Certidão que comprove Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
d) Certidão unificada expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria
da Fazenda Nacional, para provar a regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, conforme Portaria MF
358/2014;
e) Inscrição no Cadastro de Contribuinte Municipal, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com
o objeto do presente edital;
f) Prova de regularidade de tributos Municipais (Mobiliário);
g) Prova de regularidade de tributos Estaduais (inscritos em dívida ativa);
h) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual, se houver, relativo ao domicílio ou sede da
proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
i) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou positiva de débitos trabalhistas (CPDT), com os
mesmos efeitos da CNDT;
j) Certificado de Regularidade Fiscal (CRF) perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
k) Prova de regularidade de tributos Federais, abrangendo inclusive contribuições sociais;
l) Cópia autenticada da Cédula de Identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF) do representante,
nomeado através de procuração com firma reconhecida, para representar a instituição de ensino e assinar o
contrato com o Município de Bauru;
m) Declaração se responsabilizando pelas obrigações trabalhistas inerentes a contratação de recursos
humanos para o pleno atendimento do objeto deste chamamento público, em conformidade com a legislação;
n) Declaração atestando que as instalações, condições materiais e capacidade técnica e operacional, estão
aptas para atendimento do objeto deste chamamento público;
o) Declaração (ANEXO IV) elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da proponente,
requerendo seu credenciamento para este chamamento público, enfatizando que se trata de utilização de
espaço para a realização de concursos públicos/processos seletivos pela Prefeitura Municipal de Bauru,
assumindo a inteira a responsabilidade pela inexistência de fatos que possam impedir a sua habilitação
neste chamamento público, e pela autenticidade de todos os documentos apresentados; manifestando que
não foi considerada inidônea ou suspensa para licitar ou contratar com a Administração Pública, Federal,
Estadual e Municipal; que aceita integral e irretratavelmente os termos do Edital; e, que não emprega
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos,
exceto se o jovem estiver vinculado ao Programa da Aprendizagem Profissional;
p) Declaração de conhecimento do valor máximo a ser repassado por inscrição efetivada de cada certame,
conforme disposto no item 2.1;
q) As empresas que estejam em recuperação judicial, deverão entregar na fase de habilitação, o Plano de
Recuperação já homologado pelo Juízo competente e em pleno vigor, sem prejuízo do atendimento a todos
os requisitos de habilitação econômico-financeira estabelecidos no Edital, de acordo com a Súmula n.º 50
do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo;
r) Proposta da Instituição de Ensino dispondo o valor a ser pago pelo município de Bauru por cada inscrição
efetivada para cada certame, respeitando o valor de até R$ 3,59 (três reais e cinquenta e nove centavos),
anexando Laudo do Corpo de Bombeiros e Declaração de Capacidade Técnica de Atendimento do espaço,
para fins de comprovação de condições de atender as necessidades da prefeitura e cumprimento do Termo
de Referência.
4.3. Os documentos necessários para a habilitação e classificação deste Chamamento Público deverão ser
apresentados em versão original ou por processo de cópia autenticada em cartório ou publicação em órgão
de imprensa oficial. Caso emitido pela internet, deverá contar com endereço e código para validação, caso
contrário, deverá ter autenticidade cartorária.
4.4. Do que se refere às certidões que devem ser apresentadas, será considerado prazo de validade que lhe é
próprio e, inexistindo prazo, será considerado 60 (sessenta) dias a partir da data da emissão.
4.5. O envelope contendo todos os documentos relacionados no item 4.2 deverá ser apresentado
devidamente lacrado, com os seguintes dizeres na parte externa:
ENVELOPE COM DOCUMENTAÇÃO/PROPOSTA PARA O CHAMAMENTO PÚBLICO N.º
23/2022 EDITAL N.º 399/2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Razão Social: xxxxxxxxxx
CNPJ: xxxxxxxxxx
Endereço: xxxxxxxxxxxxx
Responsável Legal: xxxxxxxxxxxxxxxx
Telefone: xxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxx
4.6. Os documentos citados no item 4.2, mais especificamente itens de “a” a “r” serão critérios para a
habilitação ou inabilitação das instituições proponentes.
4.7. Somente serão habilitadas as instituições proponentes que atenderem aos itens 4.2 a 4.5 e todas
disposições contidas neste edital.
4.8. Após a realização da entrega do envelope, a proponente não poderá requerer, sob nenhuma alegação,
a substituição de documento(s) e/ou proposta. Sendo, de inteira responsabilidade da proponente a leitura e
conferência dos documentos e da proposta antes de realizar a entrega.
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4.9. A(s) proponente(s) que não entregar(em) toda documentação e a proposta de acordo com as orientações
acima e dentro do prazo estipulado no presente Edital não será(ão) credenciada(s) no presente chamamento
público.
5. DA ADESÃO AO CREDENCIAMENTO
5.1. Torna-se implícito que as proponentes ao manifestarem interesse ao CREDENCIAMENTO concordam
integralmente com os termos deste Edital e de seus anexos.
6. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO
6.1. O resultado deste credenciamento será publicado no sítio da Municipalidade (www.bauru.sp.gov.br)
– Licitações – Chamamento Público, e na imprensa oficial do Município www.bauru.sp.gov.br – Diário
Oficial e, oportunamente, serão convocadas as instituições de ensino credenciadas para a formalização do
contrato, modelo apresentado no ANEXO I, na forma da lei.
6.2. Eventuais recursos serão disciplinados pela Lei n.º 8.666/93.
7. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO RECURSO
7.1. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o presente Edital irregularidade na aplicação da Lei
n.º 8.666/93, devendo protocolar o pedido até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos
envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e responder à impugnação em até 03 (três) dias
úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no §1º do art. 113, da mesma lei.
7.2. Decairá do direito de impugnar os termos deste edital perante a Administração aquele que não o fizer
no prazo citado no item 7.1.
7.3. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo licitatório
até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.
7.4. Cada proponente poderá apresentar apenas um recurso.
7.5. O prazo para protocolo de recurso referente ao Resultado, será de 02 (dois) dias úteis, contados a
partir do dia subsequente da publicação desse, devendo ser protocolizado na Secretaria Municipal da
Administração, Departamento de Recursos Humanos, localizado na Praça das Cerejeiras, n.º 1-59, 2.º
andar, Vila Noemy, das 08h às 12h e das 13h às 17h, de segunda a sexta-feira.
7.6. O recurso somente será analisado se contiver, necessariamente:
I – Identificação e qualificação do recorrente;
II – Indicação da decisão da qual se está recorrendo;
III – As razões do recurso, com os fundamentos essenciais à demonstração do direito pretendido;
IV – Pedido(s) do recorrente.
7.7. Após concluída a apreciação do(s) recurso(s) e proferida(s) a(s) decisão(ões), considerar-se-á exaurida
possibilidade de interposição de novo recurso na esfera administrativa.
7.8. Não será(ão) respondido(s) recurso(s) que seja(m) protocolizado(s) fora do prazo.
7.9. Não será(ão) reconhecido(s) recurso(s) protocolizado(s) por representante(s) não habilitado(s)
legalmente ou não identificado(s) no processo para responder pela(s) instituições de ensino.
7.10. Haverá publicação em Diário Oficial de Bauru das decisões recursais proferidas e do Resultado Final.
8. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DE UTILIZAÇÃO DENTRE AS HABILITADAS/CREDENCIADAS
8.1. A escolha de utilização, por certame, das Instituições de Ensino habilitadas/credenciadas será a
critério do município, neste ato representado pela Secretaria Municipal da Administração, levando-se em
consideração:
8.1.1. Capacidade de atendimento (espaço) da instituição de ensino em relação a quantidade de inscrições
efetivadas;
8.1.2. Disponibilidade do espaço em relação a data de realização do certame;
8.1.3. Proposta de menor valor;
8.1.4. Localização da instituição de ensino, prevalecendo a que possibilitar melhor logística para a
realização do certame, abrangendo questões de ordem técnica e qualidade de atendimento aos candidatos;
8.1.5. A quantidade de candidatos inscritos será oportunamente publicada no Diário Oficial de Bauru, para
conhecimento e manifestação das credenciadas.
8.1.6. A previsão das datas de realização dos certames para o exercício de 2022 são: 16/10, 23/10, 06/11,
27/11, 11/12, 18/12, e para o exercício de 2023 são: 15/01, 29/01, 12/02, 26/02, 12/03 e 26/03, sendo essas
confirmadas oportunamente no Diário Oficial de Bauru, podendo haver alterações.
8.2. Poderá ser escolhida mais de uma instituição habilitada/credenciada para ser utilizada numa mesma
data, desde que nenhuma das credenciadas atenda ao número total de inscrições efetivadas.
8.3. A utilização de espaço físico da(s) instituição(ões) de ensino credenciada(s) somente ocorrerá(ão)
quando a Administração Pública não contar com locais próprios e/ou cedidos que atendam a demanda de
cada certame.
9. DAS CONDIÇÕES GERAIS
9.1. É vedada a transferência total ou parcial, para terceiros, do objeto do presente credenciamento.
9.2. O Município poderá, a qualquer momento, modificar as condições iniciais do presente credenciamento
e retornar, sem indenização, desde que os serviços sejam executados em desconformidade com os termos
deste regulamento e do contrato.
9.3. Caberá aplicação de multa conforme determinado pela Lei n.º 8.666/93, bem como rescisão contratual
por descumprimento de quaisquer das obrigações constantes neste edital, termo de referência (Anexo I) e
contrato.
9.4. A Instituição de Ensino declara conhecer que, conforme a normas legais vigentes lhe é proibido fornecer
a terceiros qualquer tipo de informação que tenha obtido por ocasião da execução do contrato resultante
deste chamamento. Em consequência a Instituição de Ensino se obriga a realizar todos os atos necessários
para manter esta reserva, inclusive instruindo neste sentido os seus funcionários, agentes e representantes.
9.5. A Instituição de Ensino assume a responsabilidade pelos atos praticados por seus funcionários, agentes,
assessores, representantes e qualquer pessoa vinculada a sua instituição no cumprimento do contrato
resultante deste chamamento e que venham em prejuízo dos interesses do município.
9.6. No que couber, a Instituição de Ensino e o Município, deverá cumprir as normas da Lei Geral de
Proteção de Dados - Lei Federal n.º 13.709 de 14/08/2018.
9.7. Os interessados poderão solicitar esclarecimentos preferencialmente por e-mail para rh@bauru.sp.gov.
br ou por telefone (14) 3235-1207, (14) 3235-1081, (14) 3235-1208.
9.8. Em que este Edital for omisso, prevalecerão os termos da Lei n.º 8.666/93.
9.9. O Município reserva-se o direito de encerrar ou revogar total ou parcialmente o presente Edital de
Chamamento Público a qualquer tempo, em defesa do interesse público, ou anulá-lo, por ilegalidade.
9.10. A contratação do serviço objeto deste credenciamento se fará nos termos da minuta de Contrato
de Adesão, em caráter não exclusivo, pelo qual serão credenciadas todas as Instituições de Ensino
que apresentarem os documentos e proposta que respeite o valor máximo disposto por este edital, e que
preencherem as condições exigidas pelo município, conforme já mencionado nos itens 4.2 a 4.5 deste
edital.
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9.11. Constitui como motivo de rescisão do contrato o não cumprimento de qualquer obrigação estabelecida
neste ajuste, quais sejam:
9.11.1. Advertência;
9.11.2. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e contratar com a
Administração, com prazo de até 05 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição;
9.11.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração
pelos prejuízos resultante e depois de decorridos o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior;
9.11.4. Interrupção do contrato.
9.12. Fazem parte deste Edital de Chamamento Público:
ANEXO I - Termo de Referência;
ANEXO II - Minuta de Contrato de Adesão;
ANEXO III - Declarações e solicitação de credenciamento.
9.13. Fica eleito o foro de Bauru, para dirimir questões que porventura se originem do presente Contrato,
com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
Bauru, 30 de julho de 2022.
SUÉLLEN SILVA ROSIM
Prefeita Municipal
DONIZETE DO CARMO DOS SANTOS
Secretário Municipal de Administração
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
1. DO OBJETO
Contratação de espaço físico para realização de concursos públicos/processos seletivos, conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.
2. DAS OBRIGAÇÕES DA CREDENCIADA
2.1. Manter inalterado os termos e condições aqui estabelecidos.
2.2. Disponibilizar o espaço físico no dia da realização do certame, a partir das 5h até as 14h, sendo vedada
a realização de outro evento/atividade no local na mesma data e horários, ficando um funcionário da
instituição de ensino responsável pela abertura e fechamento do prédio/salas.
2.3. Disponibilizar salas em perfeitas condições de uso (limpeza/carteiras, entre outros) e que estejam
devidamente iluminadas (todas as lâmpadas devem estar funcionando), ventiladas/climatizadas, limpas e
com material para escrever no quadro (canetas ou giz, de acordo com o tipo de quadro existente).
2.4. Disponibilizar no mínimo o número de carteiras previsto no mapa de salas enviado pela contratada
antes da realização do certame.
2.5. Disponibilizar auditório/sala ampla com kit multimídia para realização de treinamento dos fiscais e/ou
outras ações, antes do início do certame.
2.6. Disponibilizar cozinha/copa para o preparo de lanches/café.
2.7. Disponibilizar no mínimo 02 (duas) cabines de banheiro por gênero, em pleno funcionamento, em cada
andar de todos os blocos a serem utilizados.
2.8. Disponibilizar bebedouros em pleno funcionamento em todos os andares de todos os blocos a serem
utilizados.
2.9. Disponibilizar/repor papel higiênico, papel toalha, desinfetantes, sabonetes e sacos de lixos durante
todo o período de aplicação do certame.
2.10. Disponibilizar acessibilidade para todos os blocos a serem utilizados.
2.11. Manter um representante da Instituição de Ensino no local durante toda a execução do certame, que
será o responsável pelo gerenciamento da equipe da instituição e atenderá a coordenação responsável pelo
certame.
2.12. Disponibilizar ao menos 01 (um) profissional de manutenção que seja capaz de resolver qualquer
emergência que aconteça no dia do certame (Ex. Queda de energia, vazamento em banheiro, entre outros).
2.13. Deverá haver no mínimo 02 (dois) profissionais de limpeza por bloco a serem usados por todo o
período da preparação e aplicação do certame, para realização de limpeza e recolhimento dos lixos dos
banheiros e/ou outras necessidades eventuais.
2.14. Deverá contar com no mínimo 01 (um) bombeiro durante toda a execução do certame, que deverá
ter condições de realizar atendimento de primeiros socorros e dar assistência para a coordenação, como
realizando a chamada para o SAMU.
2.15. A contratada deverá assumir todas as responsabilidades e ônus, no que se referem aos profissionais
disponibilizados por essa que vierem a atuar no certame, tais como: salários/gratificação, encargos sociais,
assistência médica, seguros, auxílios transporte e alimentação, impostos e demais obrigações trabalhistas,
taxas e tributos que recaiam sobre a atuação laboral, inclusive de seus prepostos e representantes, ficando a
Administração isenta de qualquer despesa desse tipo.
2.16. Disponibilizar uma sala para uso da coordenação do certame em perfeitas condições de uso e que
esteja devidamente iluminada (todas as lâmpadas devem estar funcionando), ventilada/climatizada e limpa.
2.17. Comunicar a contratante sobre a ocorrência de qualquer imprevisto que impossibilite o uso parcial/
total do local, com antecedência de pelo menos 20 (vinte) dias.
2.18. Disponibilizar para a contratante, neste ato representada pela Secretaria Municipal da Administração
- Departamento de Recursos Humanos, o contato do representante/responsável pelo prédio na data de
realização do certame, com antecedência mínima de 02 (dois) dias úteis à realização de cada certame.
3. É VEDADO À CREDENCIADA
3.1. A subcontratação do objeto do presente edital do chamamento público.
3.1.1. Entende-se por subcontratação quando a instituição de ensino habilitada não possuir condições de
por ela mesma ofertar o espaço com as características exigidas no Edital, Termo de Referência e Contrato.
Portanto, necessitar contratar, alugar, repassar, outro estabelecimento para atendimento.
3.2. Utilizar, revelar ou divulgar, no todo ou em parte, ainda que para uso interno, informações ou
documentos vinculados à prestação de serviços para o Município de Bauru.
3.3. Manter outro evento/atividade no local na mesma data/horário de realização do certame.
4. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
4.1. Devolver o local de realização de prova nas mesmas condições em que recebeu, ressalvado o desgaste
natural de uso do espaço e bens locados.
4.2. Comunicar a contratada do número de inscrições efetivadas, com no mínimo 10 (dez) dias de
antecedência de realização do certame.
4.3. Contratar fiscais (corredor e sala) para atuar nos certames realizados, e por atendimento a Lei Municipal
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n.º 6145/2.011 somente poderá atuar como fiscal os servidores públicos municipais.
4.4. Notificar a Instituição de Ensino por escrito da ocorrência de eventuais falhas/irregularidades
constatadas no curso da execução do serviço, fixando prazo para sua correção.
4.5. Pagar à Instituição de Ensino contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições
estabelecidas.
5. PROCEDIMENTO A SER SEGUIDO PELAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO CREDENCIADAS
5.1. A partir da assinatura do contrato, as Instituições de Ensino credenciadas deverão se programar e se
atentar aos requisitos elencados nas condições citadas no item 2 deste Termo de Referência.
5.2. Deverá manter sigilo com relação a todos os procedimentos tomados pela contratante no local da prova,
para que não haja favorecimento de nenhum candidato.
6. DO PAGAMENTO
6.1. O pagamento pelo uso do espaço da contratada para a realização de concursos públicos/processos
seletivos será efetuado pela contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota
Fiscal/Fatura pela Secretaria de Economia e Finanças, isso somente após a mesma ser atestada pela
Secretaria Municipal da Administração.
6.2. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento definitivo do serviço, conforme
estabelecido no Termo de Referência, devendo ser encaminhada para a Secretaria Municipal da
Administração para o e-mail rh@bauru.sp.gov.br, pela contratada.
6.3. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal/Fatura enviada expressa
os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:
- a data da emissão;
- os dados do contrato e do órgão contratante (razão social, CNPJ, empenho, AF, ....);
- o período de prestação do serviço;
- descrição do serviço/objeto;
- o valor a pagar; e
- eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.
6.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da
despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta
hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não
acarretando qualquer ônus para a contratante.
7. DAS CONDIÇÕES DO CREDENCIAMENTO
7.1. A entrega na íntegra de todos os documentos constantes no item 4.2 do edital.
7.2. As certidões apresentadas, conforme item 4.2 do edital, não apresentarem situações de impedimento
para efetivação da contratação (as exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista
são as usuais para a generalidade dos objetos).
7.3. Aceitabilidade do valor de até R$ 3,59 (três reais e cinquenta e nove centavos) por inscrição efetivada
no concurso público/processo seletivo que o espaço for utilizado.
7.4. Comprovação da Capacidade Técnica, mediante apresentação de Laudo do Corpo de Bombeiros e de
Declaração de Capacidade Técnica de Atendimento do espaço.
7.5. Somente serão credenciadas/classificadas as instituições de ensino que atenderem as disposições
compreendidas no item 04 do Edital 399/2022 que rege este chamamento público.
8. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO PARA ESCOLHA PARA USO DENTRE AS HABILITADA/
CREDENCIADA
8.1. A escolha de utilização, por certame, da Instituição de Ensino habilitada/credenciada será a critério do
município, neste ato representado pela Secretaria Municipal da Administração, levando-se em consideração:
8.1.1. Capacidade de atendimento (espaço) da instituição de ensino em relação a quantidade de inscrições
efetivadas.
8.1.2. Disponibilidade do espaço em relação a data de realização do certame;
8.1.3. Proposta de menor valor.
8.1.4. Localização da instituição de ensino, prevalecendo a que possibilitar melhor logística para a
realização do certame, abrangendo questões de ordem técnica e qualidade de atendimento aos candidatos.
8.1.5. A quantidade de candidatos inscritos será oportunamente publicada no Diário Oficial de Bauru, para
conhecimento e manifestação das credenciadas.
8.1.6. A previsão das datas de realização dos certames para o exercício de 2022 são: 16/10, 23/10, 06/11,
27/11, 11/12, 18/12, e para o exercício de 2023 são: 15/01, 29/01, 12/02, 26/02, 12/03 e 26/03, sendo essas
confirmadas oportunamente no Diário Oficial de Bauru, podendo haver alterações.
8.2. Poderá ser escolhida mais de uma instituição credenciada para ser utilizada numa mesma data, desde
que nenhuma das credenciadas atenda ao número total de inscrições efetivadas.
8.3. A utilização de espaço físico da(s) instituição(ões) de ensino credenciada(s) somente ocorrerá(ão)
quando a Administração Pública não contar com locais próprios e/ou cedidos que atendam a demanda de
cada certame.
ANEXO II
MINUTA DE CONTRATO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU E A INSTITUIÇÃO DE
ENSINO ___________________________________.
O presente contrato é firmado entre o MUNICÍPIO DE BAURU, pessoa jurídica de direito público, com sede
na Praça das Cerejeiras n.º 1-59, nesta cidade de Bauru (SP), inscrito no CNPJ. sob n.º 46.137.410/000180, doravante denominado “CONTRATANTE”, representada neste ato pela Prefeita Municipal, a Srta.
Suéllen Silva Rosim, no uso de suas prerrogativas legais e com base no art. 25 “caput”, da Lei Federal n.º
8.666/93, de 21 de junho de 1993, divulga o presente edital de Chamamento Público e a empresa/instituição
XXXXX estabelecida na XXXXXXX, CEP: XXXX Tel. XXXXX, inscrita no CNPJ sob n.º XXXXX daqui
em diante denominada “CONTRATADA”, representada neste ato pelo Sr. XXXXX, portador do RG. n.º
XXXXX e CPF n.º XXXXX.
As partes assim identificadas pactuam o presente contrato, que se regerá segundo disposições da Lei Federal
n.º 8.666/93, com a redação que lhe imprimiu as diversas alterações legais, em especial a Lei Federal n.º
8.883/94, e cláusulas e condições do processo n.º 35.635/2022, do Edital n.º 399/2022 do Chamamento
Público n.º 23/2022 parte integrante deste, bem como as seguintes:
Cláusula Primeira: DO OBJETO E VIGÊNCIA DO CONTRATO
1.1 A CONTRATADA obriga-se, a atender na integra o objeto deste contrato “UTILIZAÇÃO DE ESPAÇO
FÍSICO PARA A REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS/PROCESSOS SELETIVOS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU”.
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1.2 O contrato terá vigência pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado mediante interesse das
partes, por igual período com vistas a suprir a necessidade da Administração, em relação a execução dos
concursos públicos/processos seletivos, por até 60 (sessenta) meses.
Cláusula Segunda: DO PRAZO E DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
2.1. As prestações dos serviços poderão ser realizadas pelo prazo de 12 (doze) meses, sendo somente
autorizada a prestação desse após a emissão da Ordem de Serviço, a ser emitida pela Secretaria Municipal
da Administração – Departamento de Recursos Humanos.
2.2. A prestação do serviço objeto deste contrato deverá ser efetuada nas dependências da(s) Instituição(ões)
de Ensino Credenciada(s)/Habilitada(s), em domingos pré-estabelecidos, correndo por conta da
contratada as despesas de água, energia, funcionários (conforme descrito na cláusula 4 deste contrato) e
outros, se existentes, sem ônus para a contratante.
2.3. A prestação do serviço será requerida por certame a ser executado pela Prefeitura Municipal de Bauru,
sendo que a escolha da(s) Instituição(ões) de Ensino dentre todas as habilitadas/credenciadas, atenderá aos
seguintes critérios:
2.3.1 Capacidade de atendimento (espaço) da instituição de ensino em relação a quantidade de inscrições
efetivadas;
2.3.2 Disponibilidade do espaço em relação a data de realização do certame;
2.3.3 Proposta de menor valor;
2.3.4 Localização da instituição de ensino, prevalecendo a que possibilitar melhor logística para a realização
do certame, abrangendo questões de ordem técnica e qualidade de atendimento aos candidatos.
2.4 A utilização da espaço físico da(s) instituição(ões) de ensino credenciada(s) somente ocorrerá(ão)
quando a Administração Pública não contar com locais próprios e/ou cedidos que atendam a demanda de
cada certame.
2.5 As Instituições de Ensino habilitadas deverão emitir Nota Fiscal/Fatura a partir do primeiro dia útil
subsequente ao certame realizado em suas dependências.
Cláusula Terceira: DO PREÇO, DA NOTA FISCAL E DO PAGAMENTO
3.1 A CONTRATANTE pagará à Instituição de Ensino Credenciada pela aquisição do serviço descrito
na Cláusula Primeira a importância de até R$ 3,59 (três reais e cinquenta e nove centavos) por candidato
inscrito em cada certame, que será suportada pelas fichas orçamentárias n.º 36, 128, 253, 318, 338, 396,
398, 513, 599, 684 e 767.
3.2 No preço acima estão embutidas as despesas de pessoal (funcionários), energia, água, materiais de
higiene dos banheiros, limpeza do prédio, sendo de inteira responsabilidade da Instituição de Ensino
Credenciada a quitação desses.
3.3 O pagamento pelo uso do espaço da contratada para a realização de concursos públicos/processos
seletivos será efetuado pela contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota
Fiscal/Fatura pela Secretaria de Economia e Finanças, isso somente após a mesma ser atestada pela
Secretaria Municipal da Administração.
3.4 A contratada somente emitirá a Nota Fiscal/Fatura após o recebimento definitivo do serviço
pela contratante, conforme estabelecido no Termo de Referência, devendo ser encaminhada para a
Secretaria Municipal da Administração para o e-mail rh@bauru.sp.gov.br
3.5 Na Nota Fiscal/Fatura correspondente ao serviço contratado, deverá constar as informações pertinentes
a contratante como: razão social; CNPJ; a data de emissão; os dados do contrato (número do processo e
número do empenho, dentre outros) e o valor a pagar.
3.6 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da
despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta
hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não
acarretando qualquer ônus para a contratante.
3.7 No caso de atraso no pagamento por parte da CONTRATANTE, haverá a incidência de juros moratórios
de 0,5% (cinquenta centésimo por cento) ao mês ou fração, a contar da data prevista para pagamento até o
efetivo pagamento (art. 40, XIV, alínea “c” da Lei n.º 8.666/93).
3.8 Se durante a execução do Contrato, expirar-se o prazo de validade das Certidões apresentadas na fase
de habilitação, comprovando regularidade quanto a Receita Federal, o Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS) e a Trabalhista a Instituição de Ensino Credenciada deverá providenciar a imediata
atualização das mesmas.
3.9 A falta de apresentação dos documentos atualizados, mencionados no item 3.8, poderá implicar na
rescisão do Contrato firmado.
3.10 Não haverá atualização nos preços quando o atraso no pagamento se der por culpa exclusiva da
Instituição de Ensino Credenciada, nos termos previstos nos itens 3.5 e 3.6.
3.11 Os valores estabelecidos poderão ser reajustados após cada período de 12 (doze) meses,
de
acordo com o índice IPCA-IBGE, ou por qualquer outro índice que venha a substituí-lo.
Cláusula Quarta: DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
4.1 A Instituição de Ensino Credenciada, além do fornecimento do prédio, funcionários para abertura do
portão e salas e manutenção e demais atividades correlatas, obriga-se a:
4.1.1 Manter inalterado os termos e condições aqui estabelecidos.
4.1.2 Disponibilizar o espaço físico no dia da realização do certame, a partir das 5h até as 14h, sendo
vedada a realização de outro evento/atividade no local na mesma data e horários, ficando um funcionário
da instituição de ensino responsável pela abertura e fechamento do prédio/salas.
4.1.3 Disponibilizar salas em perfeitas condições de uso (limpeza/carteiras, entre outros) e que estejam
devidamente iluminadas (todas as lâmpadas devem estar funcionando), ventiladas/climatizadas, limpas e
com material para escrever no quadro (canetas ou giz, de acordo com o tipo de quadro existente).
4.1.4 Disponibilizar no mínimo o número de carteiras previsto no mapa de salas enviado pela contratada
antes da realização do certame.
4.1.5 Disponibilizar auditório/sala ampla com kit multimídia para realização de treinamento dos fiscais e/
ou outras ações, antes do início do certame.
4.1.6 Disponibilizar cozinha/copa para o preparo de lanches/café.
4.1.7 Disponibilizar no mínimo 02 (duas) cabines de banheiro por gênero, em pleno funcionamento, em
cada andar de todos os blocos a serem utilizados.
4.1.8 Disponibilizar bebedouros em pleno funcionamento em todos os andares de todos os blocos a serem
utilizados.
4.1.9 Disponibilizar/repor papel higiênico, papel toalha, desinfetantes, sabonetes e sacos de lixos durante
todo o período de aplicação do certame.
4.1.10 Disponibilizar acessibilidade para todos os blocos a serem utilizados.
4.1.11 Manter um representante da Instituição de Ensino no local durante toda a execução do certame, que
será o responsável pelo gerenciamento da equipe da instituição e atenderá a coordenação responsável pelo
certame.
4.1.12 Disponibilizar ao menos 01 (um) profissional de manutenção que seja capaz de resolver qualquer
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emergência que aconteça no dia do certame (Ex. Queda de energia, vazamento em banheiro, entre outros).
4.1.13 Deverá haver no mínimo 02 (dois) profissionais de limpeza por bloco a serem usados por todo o
período da preparação e aplicação do certame, para realização de limpeza e recolhimento dos lixos dos
banheiros e/ou outras necessidades eventuais.
4.1.14 Deverá contar com no mínimo 01 (um) bombeiro durante toda a execução do certame, que deverá
ter condições de realizar atendimento de primeiros socorros e dar assistência para a coordenação, como
realizando a chamada para o SAMU.
4.1.15 A contratada deverá assumir todas as responsabilidades e ônus, no que se referem aos profissionais
disponibilizados por essa que vierem a atuar no certame, tais como: salários/gratificação, encargos sociais,
assistência médica, seguros, auxílios transporte e alimentação, impostos e demais obrigações trabalhistas,
taxas e tributos que recaiam sobre a atuação laboral, inclusive de seus prepostos e representantes, ficando a
Administração isenta de qualquer despesa desse tipo.
4.1.16 Disponibilizar uma sala para uso da coordenação do certame em perfeitas condições de uso e que
esteja devidamente iluminada (todas as lâmpadas devem estar funcionando), ventilada/climatizada e limpa.
4.1.17 Comunicar a contratante sobre a ocorrência de qualquer imprevisto que impossibilite o uso parcial/
total do local, com antecedência de pelo menos 20 (vinte) dias.
4.1.18 Disponibilizar para a contratante, neste ato representada pela Secretaria Municipal da Administração
- Departamento de Recursos Humanos, o contato do representante/responsável pelo prédio na data de
realização do certame, com antecedência mínimo de 02 (dois) dias úteis à realização de cada certame.
Cláusula Quinta: DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE
5.1 A contratante fica responsável a:
5.1.1 Devolver o local de realização de prova nas mesmas condições em que recebeu, ressalvado o desgaste
natural de uso do espaço e bens locados.
5.1.2 Comunicar a contratada do número de inscrições efetivadas, com no mínimo 10 (dez) dias de
antecedência de realização do certame.
5.1.3 Contratar fiscais (corredor e sala) para atuar nos certames realizados, e por atendimento a Lei
Municipal n.º 6145/2.011 somente poderá atuar como fiscal os servidores públicos municipais.
5.1.4 Notificar a Instituição de Ensino por escrito da ocorrência de eventuais falhas/irregularidades
constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para sua correção.
5.1.5 Pagar à Instituição de Ensino contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e
condições estabelecidas neste Termo de Referência.
Cláusula Sexta: DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO
6.1 Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Município poderá:
a) Se disser respeito às especificações, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição
imediata, contados da notificação por escrito ou de forma verbal, ou rescindindo o contrato, sem prejuízo
das penalidades cabíveis;
a.1) Na hipótese de substituição, a contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação do
Município, contados da notificação por escrito ou de forma verbal, mantido o preço inicialmente contratado;
b) Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindindo
o contrato, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
b.1) Na hipótese de complementação, a contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação do
Município, prazo máximo de 02 (dois) dias úteis contados da notificação por escrito, mantido o preço
inicialmente contratado.
Cláusula Sétima: DA RESCISÃO E SANÇÕES
7.1 Constitui como motivo de rescisão do contrato o não cumprimento de qualquer obrigação estabelecida
neste ajuste, quais sejam:
7.1.1 Advertência;
7.1.2 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e contratar com a
Administração, com prazo de até 05 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição;
7.1.3 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração
pelos prejuízos resultante e depois de decorridos o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior;
7.1.4 Interrupção do contrato.
7.2. Em caso de rescisão deste instrumento por parte dos partícipes, a qualquer tempo, com as respectivas
condições, sanções e delimitações claras de responsabilidades, além da estipulação de prazo mínimo de
antecedência para a publicidade dessa intenção, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias.
7.3 Caberá aplicação de multa conforme determinado pela Lei 8.666/93, bem como rescisão contratual
por descumprimento de quaisquer das obrigações constantes neste edital, termo de referência (Anexo I) e
contrato.
Cláusula Oitava: ÓRGÃO GERENCIADOR E GESTOR DO CONTRATO
8.1 A Contratante designa como ÓRGÃO GERENCIADOR deste Contrato a Secretaria Municipal de
Administração – Departamento de Recursos Humanos, que terá a incumbência de efetuar a prática de todos
os atos de seu controle e gerenciamento.
8.2 A Contratante designa ainda como Gestor do CONTRATO, a Sr.ª Mariana Félix Bueno Belone e como
substituto a Sr.ª Mônica Cristina Pereira Santana, vinculados à Secretaria Municipal de Administração.
8.3 O gestor do Contrato por parte do Contratante exercerá as atribuições previstas no art. 67 da Lei Federal
n.º 8.666/93 e Decreto Municipal n° 13.832/2018.
Cláusula Nona: CONDIÇÕES GERAIS
9.1 Correrão por conta e risco da Instituição de Ensino Credenciada todas as despesas, inclusive os
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, nos termos
do art. 71 da Lei Federal n.º 8.666/93.
9.2 Não poderá a Instituição de Ensino Credenciada ceder ou transferir o objeto do contrato, no todo ou
parte, bem como caucionar ou utilizar o contrato para qualquer operação financeira sem prévia e expressa
autorização ao CONTRATANTE.
9.3 A CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, e sem necessidade de adoção de qualquer outra
providência na esfera judicial, rescindir a avença, ao amparo e na forma dos arts. 77 a 80, da Lei Federal
n.º 8.666/93, estando asseguradas, em quaisquer hipóteses, as garantias constitucionais ao contraditório, à
ampla defesa e ao devido processo legal.
9.4 Obriga-se a Instituição de Ensino Credenciada a manter, durante todo o prazo de vigência do contrato,
as condições de habilitação exigidas no processo n.º 35.635/2022.
9.5 O Município de Bauru reserva-se o direito de inspecionar o objeto do contrato podendo recusá-lo caso
esteja em desacordo com as especificações contidas na Cláusula quarta do presente contrato.
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9.6 O presente pacto é um contrato administrativo e, portanto, regido pela Lei Federal n.º 8.666/93 e demais
normas de direito público, sendo plenamente aceito pela Instituição de Ensino Credenciada.
9.7 A Instituição de Ensino Credenciada responderá pela veracidade dos dados e declarações por eles
fornecidos, sob as penas da Lei.
9.8 Para as questões que se suscitarem entre os contratantes e que não sejam resolvidas amigavelmente na
esfera administrativa, fica eleito o foro da Comarca de Bauru para a solução judicial, desistindo as partes de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
Por estarem em comum acordo com as cláusulas aqui pactuadas, segue este instrumento em 04 vias de igual
teor e validade, assinado pelas partes na presença de 02 (duas) testemunhas, para que se produzam todos
os efeitos jurídicos e legais.
Bauru (SP), ...... de .................... de 2022
_____________________________
SUÉLLEN SILVA ROSIM
Prefeita Municipal
_____________________________
DONIZETE DO CARMO DOS SANTOS
Secretário de Administração
XXXXX
Representante Legal da IE
TESTEMUNHAS:
Nome:
RG:

TESTEMUNHAS:
Nome:
RG:
ANEXO III

“MODELO” DE DECLARAÇÕES E SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO DECLARAÇÃO
[NOME DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO...], com sede [..ENDEREÇO ], inscrito(a) no CNPJ -MF
sob n.º [...], tendo em vista o disposto no Edital n.º 399/2022 do Chamamento Público n.º 23/2022 vem
perante V. Exa. apresentar documentos constantes no item 04 do presente edital, e assim requerer o seu
CREDENCIAMENTO para fins de efetivação de contrato que tem como objeto a utilização de estrutura/
espaço físico para realização de concursos públicos/processos seletivos realizados pela prefeitura municipal
de Bauru.
Declarando ainda que:
a) Assume inteira a responsabilidade pela inexistência de fatos que possam impedir a sua habilitação
no presente Chamamento Público, e ainda pela autenticidade de todos os documentos apresentados de
habilitação.
b) Declara sob as penas da lei, que não foi considerada INIDÔNEA OU SUSPENSA para licitar ou
contratar com a Administração Pública, Federal. Estadual, Municipal
c) Aceita integral e irretratavelmente os termos do Edital em epígrafe.
d) Para fins do disposto no inc. V do art. 27 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993,Acrescido pela Lei
n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, regulamentada pelo Decreto n.º 4358 de 05/09/2002, que não emprega
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
( )Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de jovem aprendiz.
Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.
Local e data
______________________________
Assinatura do representante legal
RG/CPF
ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL
TREINAMENTO DE INTEGRAÇÃO
Estão abertas as inscrições para o Treinamento de Integração, que tem como objetivo fornecer informações
sobre os principais aspectos que norteiam a vida funcional do servidor público municipal. Conforme a Lei
Municipal n.º 7.245, de 30 de julho de 2.019, artigo 39, inciso I, o treinamento de integração é destinado
aos novos servidores, bem como para aqueles que desejam reciclar seus conhecimentos. O Treinamento é
composto pelos seguintes módulos:
1. Apresentação DRH/EGPM - Departamento de Recursos Humanos e Escola de Gestão Pública Municipal
2. DP - Departamento de Pessoal
3. DAF - Departamento de Avaliação Funcional
3.1. SESMET - Setor de Segurança e Medicina do Trabalho
3.2. Seção de Benefícios
4. TI - Tecnologia da Informação
5. FUNPREV - Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru
6. Secretaria de Saúde (conteúdo que abrange somente a vida funcional dos servidores lotados ou que
vierem a atuar na Secretaria da Saúde)
7. Materiais e Legislação Vigente
Para acessar o Treinamento de Integração o servidor deverá acessar o link https://egpm.bauru.sp.gov.br/
utilizando seu usuário e senha da Intranet.
Em seguida, acessar o ícone Inscrições Abertas e matricular-se no treinamento.
Caso não possua acesso a INTRANET entre em contato com sua chefia imediata ou expediente para
que a mesma abra chamado e solicite seu acesso junto a TI.
Organização e Realização: Escola de Gestão Pública Municipal com a participação de servidores dos
respectivos departamentos/área.
O Treinamento de Integração passa a ter o encerramento de suas inscrições no dia 15 de novembro 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.
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O acesso à plataforma de Ensino à Distância (https://egpm.bauru.sp.gov.br/) é feito somente pelo login
e senha usados pelo servidor para acessar a Intranet. Caso não possua acesso a Intranet deverá entrar em
contato com a Chefia imediata ou Expediente de sua Secretaria e solicitá-lo.
As inscrições para estas e as seguintes capacitações EAD poderão ser realizadas até 15/11/2022 diretamente
no site https://egpm.bauru.sp.gov.br/.
Para as inscrições PRESENCIAIS o acesso deverá ser feito pelo site da escola (https://sites.bauru.sp.gov.
br/escoladegoverno/) usando CPF e Matrícula. Atente-se às datas e participe!
O registro para o Web Training deverá ser realizado através do link disponibilizado em nosso site (https://
sites.bauru.sp.gov.br/escoladegoverno/), onde os participantes receberão informações sobre o encontro
virtual.
CONFIRA OS CURSOS E CAPACITAÇÕES COM INSCRIÇÕES ABERTAS:
Progressão por
Carga
Qualificação
Capacitação
Palestrante(s)
Horária
Profissional
(PQP)
Web Training “Soluções para
Macrodrenagem e Amortecimento de Eng. M. Sc. José Roberto Costa
02h
Sim9
Cheias da Maccaferri”
Conhecendo a Previdência Própria do
Servidor: Gestão e Benefícios (Regras Eduardo Telles de Lima Rala
02h
Sim8
de Acesso) (PRESENCIAL)
SIPAT 2022 - Capacitação dos
Patrícia Iolanda Antunes Valter
Principais Temas de Primeiros Socorros
02h
Sim1
Antônio Viol Guilherme Trípoli
(PRESENCIAL)
SIPAT 2022 - Coronavírus (Covid-19) e Douglas Henrique da Silva
02h
Sim8
Doenças Virais (PRESENCIAL)
Silva
SIPAT 2022 - Prevenção do Uso
Indevido de Álcool e Drogas
Magna Gabriella Viganó
02h
Sim1
no Ambiente de Trabalho
Cavalcanti
(PRESENCIAL)
SIPAT 2022 - Saúde Mental Pós
Covid, Manifestação e Prevenção
Adélia Ferraz Daher Miranda
02h
Sim1
(PRESENCIAL)
Angérica Cristiane Marques
SIPAT 2022 - Como Ter Uma
Vicente e
Alimentação Saudável Nos Dias de
02h
Sim1
Patricia Arlete Simas
Hoje? (PRESENCIAL)
SIPAT 2022 - Prevenção de
Acidentes de Trabalho e Residenciais
(PRESENCIAL)
SIPAT 2022 - Princípios Básicos
na Condução Segura e Econômica
Aplicadas no Veículo (PRESENCIAL)
Soft Skills: Ser Técnico é um Princípio,
Ser Bem Relacionado é Fundamental
Como Crescer em Tempos Difíceis
Combate ao Câncer de Próstata
Câncer de Mama: Cuidado e Proteção
Curso EaD: Introdução à Lei Geral de
Proteção de Dados ao Setor Público –
LGPD
Programa: Educa Mente - Como lidar
com as dificuldades emocionais de
Adolescentes?
Workshop: “Mente Clara Como a Água
– Organização e Planejamento do seu
dia”
Minicurso EaD: Saneantes

Cabo Alexis Perin

02h

Sim1

Mario Rossi Neto

02h

Sim1

Peterson de Santis Silva

02h

Sim1

Allan Sato
Dr. Roberto Marins de
Carvalho
Dr. William Davila Delgallo
Bruno Prado Guedes de
Azevedo e
Leonardo Góes de Almeida
Luciana Zombini Handa,
Núria Priscila Valentini Borro
e Simone Aparecida Fechio
Francisco Vieira

02h

Não

02h

Sim1

02h

Sim1

05h

Sim1

04h

Sim1

02h

Não

02h

Sim2

02h

Sim1

02h

Sim1

02h

Sim3

02h

Sim1

02h

Sim4

-

Não

02h

Sim1

02h

Sim1

04h

Sim1

Antônio Puças Jr.
e Júlio Batista
Gisele Ap. Alves Corral dos
Santos
Gilda Maria Scalfi Carvalho
Simone Aparecida Fechio
Francisco Vieira e Núria
Priscila Valentini Borro
Moretto
Marcela Mattos de Almeida
Bessa

Minicurso EaD: Gestão de Resíduos
Minicurso EaD: “Atendimento
Humanizado e de Qualidade:
Desenvolvendo estratégias para realizar
um bom atendimento”.
Palestra EaD: Arborização Urbana:
Lucro Ou Prejuízo? Quem dá mais?
Palestra EaD: Primeiros Socorros Ricardo Pereira Lucas
Suporte Básico de Vida
Palestra EaD: A importância do
Samantha Pereira Lima
equilíbrio para o ambiente e a atuação Bittencourt e Maisa Jampauli
dos Zoológicos na conservação
Bernardes
Treinamento de Fiscais de Concurso
Público - Turma II
Como planejar e gerir melhor o seu
Simone Aparecida Fechio
tempo? - Turma II
Francisco Vieira
Assédio moral e sexual nas
Núria Priscila Valentini Borro
Organizações - Turma II
Nova Ortografia: Módulo I - Turma II
Josiane Gomes de Moraes
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Finanças Pessoais - Turma II

Gabriel Bellatto F. Prospero
Moisés Barbosa
Rafael M. Winckler

Relação da diabetes com o
desenvolvimento e tratamento da
Rita de Cássia Ortega Sabage
Periodontite Apical - Turma II
O Patrimônio Ferroviário Industrial Em
Bauru/SP: Preservação, Possibilidades
Ludmilla Tidei de Lima
e Realidade
Motivação para o trabalho e para a vida
Simone Aparecida Fechio
em tempos de crise - Turma II
Francisco Vieira
Ari Euclides Acosta
Procedimentos para utilização de EPI’S
Maercy Peron Ferreira
para profissionais da área da Saúde e
Mario Sérgio Queixada
recomendações contra a Covid-19 Rodrigues
Turma II
Pedro Antonio
Kesia Maria de Oliveira
Comunicação e Expressão - Turma II
Michelle Godoy de Mattos
Mindfulness: Princípios Básicos e
Ynaiê Soares
Prática - Turma II
Compreendendo melhor o Stress:
Fatores desencadeantes e estratégias de Núria Priscila Valentini Borro
enfrentamento - Turma II
Diferenças entre Tristeza e Depressão e
seus reflexos no ambiente de Trabalho Talita Salvalagio Martignani
- Turma II
Tariane Franciele Bastos
Workshop Interferência das Emoções
Pereira
nas Resoluções de Conflitos
Luciene Melo
Workshop Melhorias no Ambiente de
Alexandra Ruiz Scremin
Trabalho
Alessandra Okada
Janaina Correa
Workshop Desenvolvimento
Débora Scardine da Silva
Profissional
Pistori
Tamiris de Cássia Batista
Workshop Autoconhecimento
Elaine Medeiros
Ana Claudia Capello
Workshop Desenvolvimento Pessoal
Livia Cordeiro Amorim Bacchi

02h

Não

02h

Sim5

02h

Sim6

02h

Sim1

02h

Sim7

02h

Sim1

02h

Sim1

02h

Sim1

02h

Sim1

02h

Sim1

02h

Sim1

02h

Sim1

02h

Sim1

02h

Sim1

As inscrições estarão abertas a todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão aproveitar
o certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional os servidores lotados nos cargos
enquadrados na Lei n.º 5975/2010-PCCS-ADM.
1

As inscrições estarão abertas a todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão aproveitar
o certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional os servidores lotados nos cargos de
Ajudante Geral, Servente de Limpeza, Comprador e Técnico de Segurança do Trabalho enquadrados na Lei
n.º 5975/2010-PCCS-ADM.
2

As inscrições estarão abertas a todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão aproveitar
o certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional os servidores lotados nos cargos de
Arquitetura, Desenhista Projetista, Engenheiro Ambiental e Engenheiro Florestal enquadrados na Lei n.º
5975/2010-PCCS-ADM.
3
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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

REQUERIMENTO
Comunicamos abaixo, a Associação de Moradores de Bairros que protocolou requerimento de cadastro:
Processo: 113971/2022
Associação de Moradores e Amigos Dona Jô Brandão
Presidente: Wagner Luiz Rodrigues

Secretaria de
Agricultura e Abastecimento

Jorge Luiz Abranches
Secretário

As inscrições estarão abertas a todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão aproveitar
o certificado para fins de progressão por qualificação profissional os servidores lotados no zoológico, cujos
cargos estão enquadrados na Lei n.º 5975/2010-PCCS-ADM.
4

Endereço: Av. Comendador José da Silva Martha, qd. 36, Jd. Shangrilá
Telefone: (0xx14) 9-8187-3807
E-mail: agricultura@bauru.sp.gov.br
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
Endereço: Rua Carmelo Zamataro s/n
CEP: 17110-000 - Distrito de Tibiriça
Telefone: (0xx14) 3279-1218

As inscrições estarão abertas a todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão aproveitar
o certificado para fins de progressão por qualificação profissional os servidores lotados no cargo de Médico
do Trabalho enquadrado na Lei n.º 5975/2010-PCCS-ADM.
5

As inscrições estarão abertas a todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão aproveitar
o certificado para fins de progressão por qualificação profissional os servidores lotados nos cargos de
Auxiliar de Biblioteca, Foguista, Maquinista de Trem, Agente Cultural, Agente de Turismo e Museólogo
enquadrados na Lei n.º 5975/2010-PCCS-ADM.
6

As inscrições estarão abertas a todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão aproveitar
o certificado para fins de progressão por qualificação profissional os servidores lotados na Saúde, cujos
cargos pertencem na Lei n.º 5975/2010-PCCS-ADM.
7

As inscrições estarão abertas a todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão aproveitar
o certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional os servidores lotados nos cargos
enquadrados na Lei n.º 5975/2010-PCCS-ADM.
8

As inscrições estarão abertas a todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão aproveitar
o certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional os servidores dos cargos efetivos de
Engenheiro, Engenheiro Ambiental, Engenheiro Civil, Engenheiro Florestal, Arquiteto, Mestre de Obras,
Desenhista Projetista, Desenhista Técnico e Fiscal de Posturas enquadrados na Lei n.º 5975/2010-PCCSADM.

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:
Segunda a Sexta: 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00
TELEFONE
3235-1400
3235-1401
3235-1402
3235-1403
3235-1404
3235-1405
3235-1406
3235-1407
3279-1218

SETOR
RECEPÇÃO
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO
EXPEDIENTE
SECRETÁRIO
SECRETÁRIA DO SECRETÁRIO
INCRA
FEIRA LIVRE
ÁREA TÉCNICA
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA - DISTRITO DE TIBIRIÇÁ
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Secretaria das
Administrações Regionais

Jorge Luís de Souza
Secretário

BAIRRO
BEIJA FLOR
BELA VISTA
BELA VISTA
BELA VISTA
BELA VISTA
CENTRO
CENTRO
CENTRO
CENTRO
GASPARINI

RELAÇÃO
41 FEIRAS LIVRES
ENDEREÇO/ DIA
DOMINGO
R: Vicente San Roman - Quadra 05 e 06
R: Silva Jardim - Quadra 11
R: Afonso Simonetti - Quadra 12
R: Alto Acre - Quadra 11
R: Nicola Avalone – Quadra 11
R: Gustavo Maciel – Quadras 4 a 7
R: Ezequiel Ramos – Quadra 06
R: Marcondes Salgado – Quadra 05
R: Julio Prestes – Quadra 02
R: dos Gráficos – Quadra 03

HORÁRIO
06:00 as 12:00
06:00 as 12:00
06:00 as 12:00
06:00 as 12:00
06:00 as 12:00
06:00 as 12:30
06:00 as 12:30
06:00 as 12:30
06:00 as 12:30
06:00 as 12:00
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JARDIM REDENTOR
VILA AVIAÇÃO
VILA UNIVERSITÁRIA
VILA AVIAÇÃO
ALTOS DA CIDADE
INDEPENDENCIA
JARDIM DO CONTORNO
PRESIDENTE GEISEL
VISTA ALEGRE
OCTAVIO RASI
ALTOS DA CIDADE
FALCÃO
INDUSTRIAL
JARDIM COLINA VERDE
VILA UNIVERSITÁRIA
MARY DOTA
NOVA ESPERANÇA
JARDIM NASRALA
BELA VISTA
CARDIA
JARDIM BRASIL
MARY DOTA
JARDIM ESTORIL
PAULISTANO

Praça Alcides Pasquareli – S/N
Avenida Getúlio Vargas – Quadra 17
SEGUNDA- FEIRA
R: Henrique Savi Quadra 15- Bauru Shopping
Av. Dr Mário Oliveira Mattosinhos -S/N
TERÇA- FEIRA
R: Manoel Bento Cruz – Quadra 02
R: Cuba – Quadras 10 e 11
Avenida Jorge Zaiden – Quadra 12
R: Justino R. Leonardo – Quadra 01
Alameda dos Gerânios – Quadras 4 e 5
R: Joaquim Marques de Figueiredo- Quadra 12
QUARTA- FEIRA
R: Floriano Peixoto – Quadras 09 e 10
R: Campos Salles- Quadra 10
Praça Antonio Pedroso – S/N
R: Lazara Leoni Santana – S/N
Parque Vitória Regia – S/N
Sede Regional - S/N
R: Manoel F. Inojosa – Quadra 05 e 06
Pça José dos Santos- Rua Annis Dabus / Antonio Alves S/N
QUINTA- FEIRA
R: Silva Jardim - Quadra 14 a 16
R: Ezequiel Ramos – Quadra 12 e 13
Travessa Nereid Arruda dos Santos - Quadra 01
R: Marcos de Paula Rafael – Quadra 19
Praça Nabith Gebara - S/N (FUAS)
R: Minas Gerais – Quadra 13

SEXTA FEIRA
R: Virgílio Malta- Quadra 14 e 15
R: Clovis Barreto Melchert – Quadra 06
R: Frederico da Silva – Quadra 01
R: Benedita Cardoso Madureira- Quadra 07
R: Santa Paula – Quadra 03 e 04
R: Victor Curvello de Avilla Santos – Quadra 02
R: Bauru- Quadra 07
SABADO
ISAURA PITTA GARMS
Av. Rizik Eid Gebara Quadra 6
OTAVIO RASI
Praça Aristides R. de Morais- Quadra 01
POUSADA DA ESPERANÇA R: Pedro de Castro Pereira- Quadra 07
II
PARQUE VISTA ALEGRE
Alameda das Glicínias- Quadra 01
VILA SEABRA
R: Marcilio Dias – Quadra 05
VILA SOUTO
R: Carlos de Campos – Quadra 10 a 14
CENTRO
JARDIM EUROPA
GRANJA CECÍLIA
JDIM ESTRELA D’ ALVA
REDENTOR
FLAMBOYANTS
SANTA LUZIA

06:00 as 12:00
06:30 às 12:00
16:00 as 20:00
17:00 as 21:00
06:30 as 11:00
06:30 as 11:00
15:00 as 21:00
06:30 as 11:00
06:30 as 11:00
16:00 as 20:00
06:30 às 11:00
06:30 às 11:00
06:30 às 11:00
16:00 às 20:00
16:00 as 21:00
16:00 as 21:00
06:30 as 11:00
16:00 as 20:00
06:30 as 11:00
06:30 as 11:00
06:00 as 11:00
14:00 as 20:00
16:00 as 20:00
06:30 as 11:00

06:30 as 11:00
06:30 as 11:00
16:00 as 20:00
16:00 as 20:00
06:30 as 11:00
16:00 as 20:00
06:30 as 11:00
06:30 as 11:00
06:30 as 11:00
06:30 as 11:00
06:30 as 11:00
06:00 as 11:00
06:30 as 11:00

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

PRODUTOS REGISTRADOS:
ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

REGISTRO
001/17
002/17
003/17
004/17
005/17
006/17
007/17
008/17
009/17
010/17
011/17
012/17
013/17
014/017
015/17
016/17
017/17
018/17
019/17
020/17

PRODUTO
Linguiça Toscana
Linguiça Toscana com Pimenta
Linguiça Calabresa Fresca
Linguiça de Pernil com Azeitona
Linguiça de Pernil com Tomate Seco
Linguiça de Pernil com Provolone
Linguiça de Pernil com Ervas Finas
Linguiça de Pernil com Alho
Linguiça de Pernil com Pimenta
Linguiça de Pernil
Kibe
Kafta
Hambúrguer Americano
Codeguim
Linguiça Mista
Linguiça Mista com Pimenta
Almôndega
Copa Lombo seringado
Espetinho bovino Alcatra
Espetinho Bovino Light
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021/17

Espetinho Coração de Frango

022/17
023/17
024/17
025/17
026/17
027/17
028/17
029/17
030/17
031/17
032/17
033/17
034/17
035/17
036/17
037/17
038/17
039/17
040/17

Espetinho Filé de Frango
Espetinho Panceta Suína
Hamburguer Costela Bovina
Hamburguer de Frango
Hamburguer Light
Kafta Recheada
Linguiça Caipira
Linguiça de Frango
Linguiça Lombo com Bacon
Linguiça de Pernil com Rúcula
Linguiça cuiabana
Linguiça de Legumes
Bled Burguer (Hamburguer Bonino)
Hamburguer de Picanha Bovina
Almôndegas Recheadas
Coxa e Sobrecoxa Temperada
Tulipa Temperada
Picanha Cordeiro Temperada
Carré Short Rack Cordeiro Temperado

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

EXTRATOS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2.616/22 - PROCESSO Nº 29.810/22 – ÓRGÃO/ENTIDADE
PÚBLICA: MUNICÍPIO DE BAURU - ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA:
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ – ABC - OBJETO: Constitui objeto deste Termo de Colaboração
a transferência de recursos financeiros, por meio do Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS),
destinado ao desenvolvimento do Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos da rede de Proteção
Social Especial, o qual teve a finalidade de selecionar proposta conforme diretrizes dos Padrões Normativos
do Órgão Gestor da Política Municipal de Assistência Social (SEBES), bem como de acordo com o Plano
de Trabalho do Processo nº 29.810/22. - VALOR TOTAL: R$ 415.877.52 - PRAZO: 01/08/22 a 31/12/22
- ASSINATURA: 12/07/22, conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93.

Secretaria de Cultura

Obs. Nos Locais onde são realizadas as feiras livres, as ruas ficarão interditadas.
De terça-feira a sábado mo período das 6 horas às 12 horas e aos domingos das 5 horas às 13 horas.
RENOVAÇÃO DE REGISTRO NO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL DE BAURU (SIMB)
COM ADIÇÃO DE NOVOS PRODUTOS:
EMPRESA: NELSON BENEDITO DE SOUZA ME / NOME FANTASIA: BOI À BESSA
NATUREZA DO ESTABELECIMENTO: FÁBRICA DE CONSERVA DE PRODUTOS CÁRNEOS
CNPJ: 55.770.176/0001-14 IE: 209.029.607-112
ENDEREÇO: AVENIDA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 13-80, JARDIM AMÉRICA
N° PROCESSO: 34876/2010 SIMB N° 17
DATA: 04/08/2022
VALIDADE: 04/08/2023
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Tatiana Pereira dos Santos
Secretária

PORTARIA Nº 093/2022
Homologa a seleção dos projetos aprovados pela Comissão Julgadora para o apoio à realização de
Festivais Culturais da cidade de Bauru
A Secretária Municipal de Cultura de Bauru no uso de suas atribuições legais,
COMUNICA
Após análise, a Comissão Julgadora, designada pela portaria nº 39, publicada em 21 de abril de 2022,
considerou as presentes propostas aprovadas, tendo em vista sua relevância para as questões da cultura do
Município e sua adequação à filosofia e aos requisitos exigidos pelo edital 262/2022.
Todo trabalho de seleção realizado, seguiu rigorosamente os critérios do edital, com base na imparcialidade,
impessoalidade e critérios justos, estabelecidos coletivamente pelos membros desta Comissão.
A Comissão Julgadora indicou projetos aprovados, por classificação de pontuação, como APROVADOS, e
em condição de SUPLÊNCIA, que serão chamados somente em caso da não apresentação de documentação
em prazo previsto no edital.
TIPO
Pessoa
Jurídica
Pessoa
Jurídica
Pessoa
Jurídica
Pessoa
Jurídica
Pessoa
Jurídica
Pessoa
Jurídica
Pessoa
Jurídica
Pessoa
Jurídica
Pessoa
Jurídica

PROJETOS APROVADOS
PROPONENTE
NOME DO PROJETO

TOTAL

Talita de Carvalho Alves Neves

Festinbau

386

M.C. Basso Produções

11o. Boneco Gira Boneco - festival
Internacional de Teatro de Bonecos

385

Sociedade Amigos da Cultura

11o. FACE

382

Associação de Teatro de Bauru e
Região
Associação Renascer em Apoio à
Cultura Indígena - ARACI

2a. Semana de Teatro Infantil

381

Semana Municipal da Cultura
Indigena - 4a. Edição

370

Paulo Eduardo Tonon Garcia

Festival Coletivo Samba 2022

352

Ana Amélia Andreotti Evaristo

Ponto de Encontro Sarau Mapeando
Afetos

348

Festival Cirkorama

346

Festival Estação Vinil_Mix

337

Casa do Circo Produções Artísticas
Ltda ME
Aubre da Silva Idesti

DIÁRIO OFICIAL DE BAURU
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Pessoa
Jurídica
Pessoa
Jurídica
Pessoa
Jurídica
Pessoa
Jurídica
Pessoa
Física
Pessoa
Jurídica
Pessoa
Jurídica
Pessoa
Física
Pessoa
Jurídica
Pessoa
Jurídica
Pessoa
Jurídica
Pessoa
Jurídica
Pessoa
Física
Pessoa
Física
Pessoa
Física
Pessoa
Física
Pessoa
Jurídica
Pessoa
Jurídica
Pessoa
Física
Pessoa
Física

César Augusto Macacari Morales

Festival Compositores Em Essência

PROJETOS SUPLENTES
PROPONENTE
NOME DO PROJETO
Gilvá Francisco da Silva Junior
Tiago de Oliveira Rosa
Carlos Renato Moreira

Festival Tardes Radioativas
Festival Fuzuê Edição Tropikali na
Pista
Festival MPB Musica Pra Pular
Brasileira

336
TOTAL
335
333
308

Vitória Rodrigues Cação

Sonora Festival Bauru 2022

307

Joyce Helen dos Santos Rodrigues

Festival Vale B - Laboratórios
Insurgentes

305

Ana Carolina da Costa Moraes

Festival de 13 dias pela Paz

300

Rebecca Rodrigues Farina

2a. Feira das Helenas

298

Espaço Jade Suhaila

Festival Arquétipos

294

Danilo Lordelo Neves

Festival Red Skywalker Sessions

288

Gustavo Luís Fernandes

Festival Zika Vs Zika

286

ABDA Filarmônica

Festival Infanto Juvenil Musica Para
Todos

264

Manoel Batista Fernandes

Mostra Atucaec de Teatro em Casa

234

Gustavo Henrique Cotrim de Souza

Spring festival - 2a. Edição

223

Jacqueline Rosa Baracat Uemura

Festival Mente Leve, Vida Leve, Arte
e Yoga

222

Priscila Francine Lopes

Flamenco - A Origem

209

Cadance Produções Ltda

São Pole - Festival de Danças Aéreas

200

Gremio Recreativo Carnavalesco
Estação Primeiro de Agosto

Festival Intermunicipal de Danças
Populares

95

Vitor Leça Fernandes

Dubla Bauru

87

João Felipe Oliveira

Festival Ginga Expressiva 2022
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Bauru, 04 de agosto de 2022.
TATIANA PEREIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA

PORTARIA nº 094 -SMC/2022
A Secretária Municipal de Cultura, Tatiana Pereira dos Santos, publica errata ao edital:
EDITAL N.º 421/2022 CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 024/2022 SEMANA DA DANÇA DE BAURU 2022 - PROCESSO Nº 77097/2022:
No item DOCUMENTAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO, no texto do edital, referente à CORREÇÃO DA
NUMERAÇÃO, onde se lê:
16.6.6. Certidão Negativa de Débito Mobiliário e Imobiliário com a Fazenda Municipal da sede do(a)
selecionado(a);
16.6.7. Certidão de Regularidade de Situação (CRS) perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS);
16.6.8. Certidão Negativa de Débito (CDN) do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS);
16.6.9. Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições administrados pela Receita Federal;
16.6.10. Certidão Negativa de Débito Trabalhista;
16.6.11. Cópia do comprovante de residência do(a) representante legal habilitado(a) pelo estatuto ou
contrato social e do(a) responsável - se houver;
16.6.12. Dados bancários em nome do(a) proponente ou responsável - Banco, Agência e número da conta;
16.6.13. Termo de cessão de imagem preenchido e assinado (ANEXO 07).
Leia-se:
17.6.6. Certidão Negativa de Débito Mobiliário e Imobiliário com a Fazenda Municipal da sede do(a)
selecionado(a);
17.6.7. Certidão de Regularidade de Situação (CRS) perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS);
17.6.8. Certidão Negativa de Débito (CDN) do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS);
17.6.9. Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições administrados pela Receita Federal;
17.6.10. Certidão Negativa de Débito Trabalhista;
17.6.11. Cópia do comprovante de residência do(a) representante legal habilitado(a) pelo estatuto ou
contrato social e do(a) responsável - se houver;
17.6.12. Dados bancários em nome do(a) proponente ou responsável - Banco, Agência e número da conta;
17.6.13. Termo de cessão de imagem preenchido e assinado (ANEXO 07).
Nos itens CONSIDERAÇÕES FINAIS e ANEXOS, referente à CORREÇÃO DA NUMERAÇÃO, onde
se lê:
19. CONSIDERAÇÕES FINAIS
20.1. Os projetos, documentos e declarações a serem encaminhados são de exclusiva responsabilidade
do(a) candidato(a), não acarretando qualquer responsabilidade civil ou criminal para a SMC, especialmente
quanto às certidões apresentadas, direitos autorais e encargos trabalhistas. Caso seja detectada alguma
falsidade nas informações e/ou documentos apresentados, o projeto será desclassificado imediatamente,
sem direito a recurso.
20.2. Em caso de comprovação de inveracidade das informações prestadas, a SMC poderá a qualquer
momento excluir o(a) proponente do processo seletivo, assim como anular o contrato eventualmente
firmado, cabendo ao(à) candidato(a) faltoso(a) a devolução dos valores recebidos, com os acréscimos
legais.
20.3. O ônus da participação na seleção pública, incluídas possíveis despesas com cópias, envio e emissão
de documentos, é de exclusiva responsabilidade do(a) inscrito(a).
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20.4. Ao fazer a inscrição, o(a) candidato(a) se declara ciente de que a SMC, ou terceiros(as) designados(as)
por ela, utilizará(ão) suas informações (incluindo dados pessoais) para o estritamente necessário à realização
deste Edital, aplicando todas as medidas de segurança e confidencialidade previstos legalmente.
20.5. Pedidos de esclarecimentos, decorrentes de dúvidas na interpretação deste Edital e de seus anexos,
deverão ser encaminhados até o último dia de inscrição, exclusivamente de forma eletrônica, pelo e-mail:
semana.dancabauru@gmail.com para manifestação da Comissão de Seleção.
20.6. Os pedidos de impugnação devem ser protocolados em até 05 (cinco) dias úteis antes do final das
inscrições, devendo a Secretaria Municipal de Cultura respondê-los em até 03 (três) dias úteis, conforme §
1º do art. 41 da Lei Federal nº 8.666/1993.
20.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no Edital.
As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados serão juntados nos autos do processo de
Chamamento Público e estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado.
20.8. A eventual modificação no Edital, decorrente das impugnações ou dos pedidos de esclarecimentos,
ensejará divulgação pela mesma forma que se deu o texto original, alterando-se o prazo inicialmente
estabelecido somente quando a alteração afetar a formulação da proposta ou o princípio da isonomia.
20.9. Os casos omissos não previstos neste Edital serão analisados pela Secretaria Municipal de Cultura.
Para as questões que surgirem entre as partes, e que não forem resolvidas amigavelmente na esfera
administrativa, fica eleito o Foro da Comarca de Bauru para a solução judicial, desistindo as partes de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
20.10. Integram o presente regulamento todas as instruções, observações e restrições contidas nos seus
anexos:
21. ANEXOS
21.1. ANEXO 01 - Ficha de inscrição para Oficineiro(a)
21.2. ANEXO 02 - Ficha de inscrição para Companhia ou Grupo de Dança
21.3. ANEXO 03 - Projeto de oficina
21.4. ANEXO 04 - Projeto do espetáculo de dança
21.5. ANEXO 05 - Termo de ciência e compromisso
21.6. ANEXO 06 - Ficha de recurso
21.7. ANEXO 07 - Termo de cessão de imagem
21.8. ANEXO 08 - Minuta do contrato - Oficineiros(as)
21.9. ANEXO 09 - Minuta do contrato - Companhia ou Grupo de Dança
Leia-se:
19. CONSIDERAÇÕES FINAIS
19.1. Os projetos, documentos e declarações a serem encaminhados são de exclusiva responsabilidade
do(a) candidato(a), não acarretando qualquer responsabilidade civil ou criminal para a SMC, especialmente
quanto às certidões apresentadas, direitos autorais e encargos trabalhistas. Caso seja detectada alguma
falsidade nas informações e/ou documentos apresentados, o projeto será desclassificado imediatamente,
sem direito a recurso.
19.2. Em caso de comprovação de inveracidade das informações prestadas, a SMC poderá a qualquer
momento excluir o(a) proponente do processo seletivo, assim como anular o contrato eventualmente
firmado, cabendo ao(à) candidato(a) faltoso(a) a devolução dos valores recebidos, com os acréscimos
legais.
19.3. O ônus da participação na seleção pública, incluídas possíveis despesas com cópias, envio e emissão
de documentos, é de exclusiva responsabilidade do(a) inscrito(a).
19.4. Ao fazer a inscrição, o(a) candidato(a) se declara ciente de que a SMC, ou terceiros(as) designados(as)
por ela, utilizará(ão) suas informações (incluindo dados pessoais) para o estritamente necessário à realização
deste Edital, aplicando todas as medidas de segurança e confidencialidade previstos legalmente.
19.5. Pedidos de esclarecimentos, decorrentes de dúvidas na interpretação deste Edital e de seus anexos,
deverão ser encaminhados até o último dia de inscrição, exclusivamente de forma eletrônica, pelo e-mail:
semana.dancabauru@gmail.com para manifestação da Comissão de Seleção.
19.6. Os pedidos de impugnação devem ser protocolados em até 05 (cinco) dias úteis antes do final das
inscrições, devendo a Secretaria Municipal de Cultura respondê-los em até 03 (três) dias úteis, conforme §
1º do art. 41 da Lei Federal nº 8.666/1993.
19.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no Edital.
As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados serão juntados nos autos do processo de
Chamamento Público e estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado.
19.8. A eventual modificação no Edital, decorrente das impugnações ou dos pedidos de esclarecimentos,
ensejará divulgação pela mesma forma que se deu o texto original, alterando-se o prazo inicialmente
estabelecido somente quando a alteração afetar a formulação da proposta ou o princípio da isonomia.
19.9. Os casos omissos não previstos neste Edital serão analisados pela Secretaria Municipal de Cultura.
Para as questões que surgirem entre as partes, e que não forem resolvidas amigavelmente na esfera
administrativa, fica eleito o Foro da Comarca de Bauru para a solução judicial, desistindo as partes de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
19.10. Integram o presente regulamento todas as instruções, observações e restrições contidas nos seus
anexos:
20. ANEXOS
20.1. ANEXO 01 - Ficha de inscrição para Oficineiro(a)
20.2. ANEXO 02 - Ficha de inscrição para Companhia ou Grupo de Dança
20.3. ANEXO 03 - Projeto de oficina
20.4. ANEXO 04 - Projeto do espetáculo de dança
20.5. ANEXO 05 - Termo de ciência e compromisso
20.6. ANEXO 06 - Ficha de recurso
20.7. ANEXO 07 - Termo de cessão de imagem
20.8. ANEXO 08 - Minuta do contrato - Oficineiros(as)
20.9. ANEXO 09 - Minuta do contrato - Companhia ou Grupo de Dança
TATIANA PEREIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA
EDITAL Nº428/2022
Chamamento Público 25/2022 para contratação de profissionais para a
19ª Feira do Livro - Festa Literária
Processo Nº 74.324/2022
A Secretaria Municipal de Cultura de Bauru torna pública a seleção de profissionais para a 19ª Feira
do Livro - Festa Literária com observância da Lei Federal nº 8.666/1993 e em conformidade com as
condições e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
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1. PREÂMBULO

1.1. Seguindo sua missão de promover, estimular, preservar e difundir as diversas manifestações culturais
existentes, a Secretaria Municipal de Cultura (SMC) vale-se de iniciativas e projetos próprios desenvolvidos
para atender aos munícipes com qualidade e reconhecimento das práticas culturais, reiterando seus valores,
importância e papel fundamental na construção de público, além da formação e desenvolvimento de seres
conscientes de seu papel enquanto ser cultural na sociedade.
1.2. Como prática da política cultural desenvolvida, a SMC realizará, de forma totalmente gratuita, a 19ª
Feira do Livro - Festa Literária, como forma de fomento à leitura, dando oportunidade da população estar
em contato com autores, contadores de histórias, atividades para crianças e adultos, além da troca de livros.
1.3. A 19ª Feira do Livro - Festa Literária acontecerá nos dias 29 e 30 de setembro, no Centro Cultural
“Carlos Fernandes Paiva”, no dia 01 de outubro, no Parque Vitória Régia, das 09h às 18h e se estenderá
durante todo o mês de outubro - mês das crianças, com objetivo de oferecer ao público uma programação
artística diversificada: contação de histórias, palestras, shows e teatro.
1.4. Por meio deste Edital, a Secretaria Municipal de Cultura (SMC) propõe a seleção e contratação de
profissionais para se apresentarem durante as atividades da 19ª Feira do Livro - Festa Literária.
1.5. As inscrições serão feitas presencialmente, com a entrega de documentos na Biblioteca Municipal
“Rodrigues de Abreu”, ou via Correios e a escolha das propostas será realizada por uma Comissão de
Seleção, formada por profissionais das divisões internas da Secretaria Municipal de Cultura.
1.6. O processo de seleção respeitará os princípios de impessoalidade, que preveem a abertura a todas as
pessoas e empresas interessadas, com tratamento igualitário, respeitando os princípios da moralidade, que
colocam ao gestor comportamento ético, honesto, e lisura na condução dos bens públicos, respeitando os
princípios da publicidade de conhecimento público e acessível a todos, como também os princípios da
eficiência, entre outros.
1.7. Este Edital visa a contratação de 03 (três) contações de história, 03 (três) palestras, 03 (três) shows
musicais e 30 (trinta) peças de teatrais, participações que serão distribuídas durante as atividades da 19ª
Feira do LIvro - Festa Literária, de acordo com a programação da SMC.
2. OBJETO

02 (dois)
03 (três) ou mais

R$2.000,00
R$3.000,00

4.1.1. Entende-se por categoria A: quando qualquer uma das propostas, independente da linguagem, se
restringir à participação de uma única pessoa.
4.1.2 Entende-se por categoria B: quando qualquer uma das propostas, independente da linguagem,
integrarem a participação de duas pessoas.
4.1.3. Entende-se por categoria C: quando qualquer uma das propostas, independente da linguagem,
integrarem a participação de três ou mais pessoas.
4.2. O valor a ser recebido pelo(a) contratado(a) terá retenção de impostos, considerando as particularidades
legais para a contratação de pessoas físicas, MEI e pessoas jurídicas.
4.3. Na condição de pessoa física, a remuneração será efetivada em até 45 (quarenta e cinco) úteis dias
após a assinatura da RPA (Recibo de Pagamento de Autônomo). Na condição de MEI e pessoa jurídica a
remuneração será efetivada em até 45 (quarenta e cinco) dias úteis após a entrega da nota fiscal na SMC.
4.4. Os processos de pagamento serão iniciados após a verificação da realização da atividade no evento e
do relatório final pela SMC, de acordo com as diretrizes deste Edital.
5. QUEM PODE PARTICIPAR?
5.1. Podem participar deste Edital pessoas físicas, bem como, MEI ou jurídicas, desde que tenham a cultura
como atividade fim em seu estatuto social;
5.2. Maiores de 18 anos;
5.3. Contadores(as) de histórias, atores, atrizes, grupos teatrais, palestrantes e/ou pesquisadores da área de
literatura, autores(as), escritores(as), músicos(as), grupos e/ou bandas, cantores(as), MC´s, entre outros;
5.4. Entidades culturais, sem fins lucrativos, que tenham em seu estatuto social a cultura como atividade
principal (associação, coletivos ou fundação, etc);
5.5. Todos(as) aqueles(as) que estejam de acordo com as exigências propostas neste Edital.

2.1. O presente Edital tem por finalidade a contratação de profissionais para se apresentarem na programação
da 19ª Feira do Livro - Festa do Livro, que acontecerá nos dias 29 e 30 de setembro de 2022, no Centro
Cultural “Carlos Fernandes de Paiva”, no dia 01 de outubro, no Parque Vitória Régia e durante todo o mês
de outubro.
2.2. Os(as) interessados(as) em participar do processo deste Edital deverão se inscrever de acordo com
sua experiência e atuação, por meio da Ficha de inscrição que deverá ser entregue, junto com outros
documentos exigidos, na Biblioteca Municipal “Rodrigues de Abreu”. A seleção será feita por meio de
critérios previamente estabelecidos neste Edital, adotados por uma Comissão de Seleção composta por
funcionários(as) da área da SMC.
2.3. As atividades, remuneração, descrição e instrumentos de seleção estão dispostos no quadro a seguir:
Item Quantidade

Categoria B
Categoria C
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Atividade
Contação de
história

Descrição
Uma contação de história de, no mínimo,
30 min
Uma palestra sobre o universo literário de,
no mínimo, 30 min - com participação em
roda de conversa

1

03

2

03

Palestra

3

03

Show
musical

Uma Apresentação musical de, no
mínimo, 60 min

4

15

Teatro

Duas encenações teatrais de, no mínimo,
30 min

Instrumento de seleção
Portfólio, projeto e vídeo
com contação de história
Portfólio, projeto e vídeo
de palestras realizadas
Portfólio, projeto para
o show e vídeo de
apresentação
Portfólio, projeto e vídeo
de apresentação

2.4. Este processo de seleção pública contempla as diversas linguagens artísticas e culturais e prioriza as
atividades voltadas para o público infantil e infanto-juvenil, que é majoritário no evento. Todas as atividades
são, obrigatoriamente, de classificação livre.

6. QUEM NÃO PODE PARTICIPAR
6.1. Estão impossibilitadas de participar deste Edital pessoas com menos de 18 anos;
6.2. Titulares de cargos efetivos e comissionados da Secretaria Municipal de Cultura de Bauru;
6.3. Integrantes da Comissão de Seleção, seus cônjuges, parentes consanguíneos ou afins, até 3º grau;
6.4. Além das vedações estabelecidas pelo artigo 9º da Lei Federal nº 8.666/93, não será permitida a
participação de proponentes que estejam cumprindo suspensão temporária de participação em licitação e
impedimento de contratar com a Administração de acordo com os art. 87 inc. III da Lei 8.666/93 ou art 7º,
caput da Lei 10.520/2002:
6.4.1. Aqueles(as) que tenham sido declaradas inidôneas, por qualquer órgão público federal, estadual ou
municipal, para contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade,
que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes, e após
decorrido o prazo da sanção de que trata o inciso anterior.
6.4.2. Pessoa Física ou Pessoa Jurídica que tenha entre seus dirigentes pessoa cujas contas relativas a
parceria tenham sido julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer
esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 08 (oito) anos, que tenha sido julgada responsável
por falta grave e inabilitada para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança, enquanto durar
a inabilitação ou que tenha sido considerada responsável por ato de improbidade, enquanto durarem os
prazos estabelecidos nos incisos I, II e III do art. 12 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992;
6.5. Os impedimentos, caso existam, deverão ser declarados pelo(a) proponente, sob pena de responsabilidade
administrativa e penal cabíveis, conforme legislação vigente.

3. DEFINIÇÕES

7. DA PARTICIPAÇÃO

3.1. Para os efeitos deste Edital, entende-se por:
3.1.1. Proponente: pessoa jurídica, entidade de caráter cultural, pessoa física ou MEI que fará a inscrição
da proposta.
3.1.2. Responsável: elaborará a proposta a ser inscrita neste Edital, além de assumir a responsabilidade
legal junto à Secretaria Municipal de Cultura pela execução e conclusão do trabalho previsto. No caso de
pessoa física e MEI, proponente e responsável são a mesma pessoa.
3.1.3. Portfólio: documento no qual constam as atividades mais importantes realizadas pelo(a) interessado(a).
Deve trazer obrigatoriamente a descrição das suas atividades executadas e que comprovem a experiência
no item ao qual irá concorrer.
3.1.4. Projeto: descrição detalhada da proposta a ser apresentada, seguindo o modelo anexo deste Edital.
3.1.5. Vídeo/link da atividade: cada candidato(a) deverá apresentar um (ou mais) vídeo da atividade que irá
propor. No caso da proposta ser um trabalho inédito, poderá apresentar um (ou mais) vídeo do seu último
trabalho realizado. O(a) candidato(a) deverá fazer o upload do vídeo em alguma plataforma (YouTube,
Vimeo, etc) e disponibilizar apenas o link para a Secretaria de Cultura no Formulário de inscrição.

7.1. Os(as) interessados(as) podem se inscrever em mais de uma atividade como proponente, mas serão
contratados apenas uma única vez, salvo casos em que o número de vagas não seja preenchido.
7.2. Deverá ser apresentado o Termo de ciência e compromisso do(a) candidato(a) (ANEXO III).
7.7. Os projetos e/ou repertório a serem inscritos deverão ser completos e serão desclassificados aqueles
que não forem apresentados de acordo com o exigido neste Edital (ANEXO II).
7.8. Serão desclassificados os projetos de caráter religioso, político, que apresentem cunho pornográfico,
intolerância, preconceito e discriminação de qualquer ordem.
7.9. Serão desclassificadas as propostas que não se configurarem como classificação livre.

4. REMUNERAÇÃO/VERBA

7.10. O descumprimento de qualquer um dos itens deste Edital implicará automaticamente no indeferimento
da inscrição.

4.1. O valor pago para as apresentações será de acordo com o quadro a seguir:

8. INSCRIÇÃO

Tipo

Quantidade de integrantes

Categoria A

01 (um)

Valor da contratação
por apresentação
R$1.000,00

8.1. As inscrições serão realizadas entre os dias 09 a 30 de agosto, de forma presencial, na Biblioteca
Municipal “Rodrigues de Abreu”, na Secretaria Municipal de Cultura, situada à Avenida Nações Unidas,
8-9, Centro, na cidade de Bauru, Estado de São Paulo, CEP 17010-130, das 8h às 12h e das 13h às 16h, ou
por meio do envio dos documentos pelos Correios.
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8.2. As inscrições enviadas via Correios deverão chegar na Biblioteca Municipal “Rodrigues de Abreu” até
às 16h do último dia das inscrições. A Secretaria Municipal de Cultura não se responsabiliza pelo atraso,
extravio ou não recebimento das inscrições enviadas via Correios.
8.3. Os(as) Interessados(as) devem fazer a inscrição mediante entrega dos seguintes documentos:
8.3.1. Ficha de inscrição preenchida e assinada (ANEXO I);
8.3.2. Cópia dos documentos: RG, CPF e CNPJ (quando se tratar de pessoa jurídica);
8.3.3. Portfólio;
8.3.4. Projeto da proposta (ANEXO II);
8.3.5. Link de vídeo de apresentação;
8.3.8 Termo de ciência e compromisso assinado (ANEXO III).
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12.3. Serão selecionados os projetos que receberem o maior número de pontos, de acordo com o total
proposto neste Edital.
13. RESULTADO DA SELEÇÃO
13.1. A divulgação dos projetos selecionados será exclusivamente por meio do Diário Oficial do Município
(DOM), sendo de inteira responsabilidade dos(as) interessados(as) acompanhar as publicações, que
ocorrem às terças-feiras, quintas-feiras e sábados.
14. DOS RECURSOS DO PROCESSO SELETIVO

8.4. A inscrição implica automaticamente na prévia concordância do(a) interessado(a) com os termos deste
Edital e seus anexos.
9. DO DEFERIMENTO DAS INSCRIÇÕES
9.1. Após o encerramento das inscrições será realizada a análise da documentação apresentada pelos(as)
inscritos(as). A falta ou inconsistência de qualquer um dos documentos exigidos ocasionará o indeferimento
da inscrição.
9.2. A divulgação das inscrições deferidas e indeferidas será realizada exclusivamente por meio do DOM,
sendo de inteira responsabilidade dos(as) interessados(as) acompanhar as publicações, que ocorrem às
terças-feiras, quintas-feiras e sábados.
10. DOS RECURSOS AO INDEFERIMENTO DAS INSCRIÇÕES
10.1. Cabe recurso ao indeferimento das inscrições, que pode ser solicitado em até 05 (cinco) dias úteis a
partir da publicação do deferimento no DOM, de acordo com o artigo 109, da Lei Federal nº 8.666/1993. O
pedido deverá ser protocolado na SMC. Os resultados dos recursos serão publicados no DOM.
10.2. O pedido deverá ser protocolado na Biblioteca Municipal “Rodrigues de Abreu”, que fica na
Secretaria Municipal de Cultura de Bauru, situada à Avenida Nações Unidas 8-9, Centro, CEP: 17010-130.
Os recursos enviados via Correios, deverão chegar na Biblioteca até às 16h do sexto dia útil, a contar da
publicação do deferimento/indeferimento no DOM. Os resultados dos recursos serão publicados no DOM.
11. COMISSÃO DE SELEÇÃO
11.1. A Comissão de Seleção é formada por profissionais das divisões internas da SMC e foi instituída pela
Portaria nº 065/2022, publicada no Diário Oficial do Município do dia 30 de junho de 2022.
11.2. Não poderão integrar a Comissão de Seleção:

14.1. O pedido deverá ser protocolado na Biblioteca Municipal “Rodrigues de Abreu”, que fica na
Secretaria Municipal de Cultura de Bauru, situada à Avenida Nações Unidas 8-9, Centro, CEP: 17010-130.
Os recursos enviados via Correios, deverão chegar na Biblioteca até às 16h do sexto dia útil, a contar da
publicação do dos(as) selecionados(as) no DOM. Os resultados dos recursos serão publicados no DOM.
14.2. Após as análises dos recursos, será publicada no DOM a lista com o resultado final do processo deste
Edital.
15. CONTRATAÇÃO
15.1. Após a publicação do resultado final no Diário Oficial do Município, os(as) selecionados(as) deverão
entregar na Biblioteca Municipal “Rodrigues de Abreu”, na Secretaria Municipal de Cultura de Bauru,
situada à Avenida Nações Unidas 8-9, Centro, CEP: 17010-130, presencialmente - de segunda à sexta,
das 8h às 12h e das 13h às 16h, para a entrega da documentação necessária para a contratação, caso isso
não ocorra no período de até 03 (três) dias úteis após a publicação, o(a) selecionado(a) será excluído(a) do
processo.
15.3. Na data da entrega da documentação, o(a) selecionado(a) saberá o dia e horário de sua apresentação/
atividade e, se não estiver de acordo, poderá solicitar alteração uma única vez. Sua solicitação será
analisada e dependerá da programação estabelecida pela SMC. Para os(as) selecionados(as) que enviarão
a documentação pelos Correios, a data de sua apresentação/atividade deverá ser solicitada pelo e-mail:
bibliotecacentral@bauru.sp.gov.br e a confirmação e/ou adequação poderá ser estabelecida por esse meio
eletrônico.
16. DOCUMENTAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO
16.1. As entregas dos documentos de forma presencial deverão ser na Biblioteca Municipal “Rodrigues de
Abreu”, na Secretaria Municipal de Cultura de Bauru, situada à Avenida Nações Unidas 8-9, Centro. Os
documentos deverão ser originais e, sendo cópia do original deverão ser autenticados em cartório ou por
servidor da Administração mediante a apresentação do original. Os documentos impressos de sites oficiais
(Imprensa Oficial ou internet), terão a validade de documento original.

11.2.1. Pessoas ligadas aos projetos inscritos neste Edital, bem como cônjuges ou parentes até o terceiro
grau;
11.2.2. Representantes de entidades artísticas que sejam proponentes neste Edital.

16.2 No caso de entrega dos documentos de forma não presencial, os mesmos deverão ser enviados em
envelope lacrado e as cópias deverão estar autenticadas em cartório. Os documentos devem chegar à
Secretária Municipal de Cultura de Bauru, até às 16h (dezessete horas) do terceiro dia útil após a publicação
dos(as) selecionados(as) no DOM, caso contrário, o(a) selecionado(a) será desclassificado(a).

11.3. Verificadas quaisquer irregularidades, o(a) proponente e/ou membro da Comissão de Seleção será(ão)
notificado(s), incorrendo:

16.3. A documentação entregue para a inscrição, faz parte do processo e não será devolvida mesmo que o(a)
interessado(a) não seja contratado(a).

11.3.1. Na substituição de membro da Comissão de Seleção ou no cancelamento da inscrição do projeto,
caso a ocorrência se dê no período de análise dos projetos, à critério da SMC;
11.3.2. Na exclusão do projeto, a qualquer tempo, caso a ocorrência se dê após a seleção dos projetos,
e, se houver recebido qualquer recurso, o contrato será rescindido unilateralmente, com a consequente
necessidade de devolução dos valores recebidos da SMC, com os acréscimos legais.

16.4. Documentos necessários para pessoa física:
16.4.1. Cópia do RG;
16.4.2. Cópia do CPF;
16.4.3. Cópia do Título Eleitoral e do comprovante de votação nas últimas eleições;
16.4.4. Cópia do PIS / NIT;
16.4.5. Cópia do comprovante de residência;
16.4.6. Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições administrados pela Receita Federal;
16.4.7. Certidão Negativa de Débito ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débito Mobiliário com a
Fazenda Municipal da sede do(a) selecionado(a);
16.4.8. Dados bancários em nome do(a) selecionado(a) ou responsável - Banco, Agência e número da conta;
16.4.9. Termo de cessão de imagem preenchido e assinado (ANEXO IV).

11.4. A Comissão de Seleção poderá realizar, a qualquer tempo, diligências para verificar a autenticidade
das informações e documentos apresentados pelos(as) participantes, além de solicitar comprovações
relacionadas à experiência do(a) proponente e/ou responsável relatada no portfólio ou para esclarecer
dúvidas e omissões. Em qualquer situação, devem ser observados os princípios da isonomia, da
impessoalidade e da transparência.
11.5. A Comissão de Seleção é soberana e tem autonomia para a análise técnica e decisão quanto aos
projetos apresentados, inclusive para desclassificar aqueles que não atendam aos requisitos mínimos
exigidos neste Edital.
12. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
12.1. Serão utilizados os seguintes critérios para avaliação dos projetos:
Item
1
2
3

Critérios
Adequação do projeto ou repertório à
temática do evento - literatura infantil e
infantojuvenil
Capacidade de execução (presente
nos links enviados) - desenvoltura,
capacidade de performance
Portfólio
TOTAL

Não Atende

Atende
parcialmente

Atende
totalmente

0 pontos

01 a 03 pontos

04 pontos

0 pontos

01 a 02 pontos

03 pontos

0 pontos

01 a 02 pontos
10 pontos

03 pontos

12.2. As notas não poderão ser fracionadas e, para efeito de desempate, serão utilizados os critérios, nesta
ordem:
12.2.1. Maior nota no critério descrito no item 01;
12.2.2. Maior nota no critério descrito no item 02;
12.2.3. Maior nota no critério descrito no item 03;
12.2.4. Responsável pelo projeto com maior idade.

16.5. Para MEI:
16.5.1. Cópia do CNPJ;
16.5.2. Cópia da Inscrição Municipal;
16.5.3. Cópia do RG;
16.5.4. Cópia do CPF;
16.5.5. Cópia do comprovante de residência;
16.5.6. Certidão Negativa de Débito Mobiliário e Imobiliário com a Fazenda Municipal da sede do(a)
selecionado(a);
16.5.7. Certidão de Regularidade de Situação (CRS) perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS);
16.5.8. Certidão Negativa de Débito (CDN) do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS);
16.5.9. Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições administrados pela Receita Federal;
16.5.10. Certidão Negativa de Débito Trabalhista;
16.5.11. Dados bancários em nome do(a) proponente ou responsável - Banco, Agência e número da conta;
16.5.12. Termo de cessão de imagem preenchido e assinado (ANEXO IV).
16.6. Para pessoa jurídica:
16.6.1. Cópia do CNPJ;
16.6.2. Cópia do Estatuto ou Contrato social;
16.6.3. Cópias das atas de fundação e posse da diretoria e as reformas estatutárias realizadas (se houver),
acompanhadas de prova de diretoria em exercício, atualizadas e devidamente registradas em cartório;
16.6.4. Cópia de procuração do representante legal, se necessário - autenticada em cartório, ou autenticada
por servidor da Administração mediante a apresentação do original, ou impresso de site oficial (IMESP,
DOU);
16.6.5. Cópia da Inscrição Municipal;
16.6.6. Cópia do RG e CPG do(a) representante legal habilitado(a) pelo estatuto ou contrato social e do(a)
responsável - se houver;
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16.6.7. Certidão Negativa de Débito Mobiliário e Imobiliário com a Fazenda Municipal da sede do(a)
selecionado(a);
16.6.8. Certidão de Regularidade de Situação (CRS) perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS);
16.6.9. Certidão Negativa de Débito (CDN) do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS);
16.6.10. Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições administrados pela Receita Federal;
16.6.11. Certidão Negativa de Débito Trabalhista;
16.6.12. Cópia do comprovante de residência do(a) representante legal habilitado(a) pelo estatuto ou
contrato social e do(a) responsável - se houver;
16.6.13. Dados bancários em nome do(a) proponente ou responsável - Banco, Agência e número da conta;
16.6.14. Termo de cessão de imagem preenchido e assinado (ANEXO IV).
17. DAS ATIVIDADES
17.1. Os(as) contratados(as) deverão estar de acordo com a agenda que será informada pela SMC e
detalhada no contrato a ser assinado por ambas as partes.
17.2. Os(as) contratados(as) deverão comparecer com 1h de antecedência ao local onde irá se apresentar.
17.3. Todas as atividades serão desenvolvidas em espaços públicos, por isso, os(as) proponentes deverão
estar cientes da necessidade de se adequarem ao ambiente no qual irão se apresentar.
17.4. Para as apresentações em grupo, os(as) integrantes não poderão ser substituídos(as), a não ser por
razão de força maior a ser comunicada e analisada pela equipe da SMC.
18. COMPROVAÇÃO DE EXECUÇÃO DO PROJETO
18.1. Após a finalização da atividade, técnicos(as) da SMC irão fazer a verificação da coerência entre o
projeto e a ação realizada para, então, emitir o parecer de finalização do processo.
18.2. O parecer será entregue para o(a) proponente e para a Seção de Administração da SMC, para que seja
iniciado o processo de pagamento.
19. SANÇÕES E PENALIDADES
19.1. No caso de atraso injustificado na execução do Contrato ou de sua inexecução parcial, a Prefeitura
Municipal de Bauru reserva-se no direito de aplicar multa moratória de 2% (dois por cento) ao dia, até o
total de 05 (cinco) dias sobre o valor descumprido, além das demais sanções previstas no art. 87 da Lei
Federal nº 8.666/93 e art. 7º da Lei Federal nº 10.520/02, quais sejam:
19.1.1. Advertência;
19.1.2. Multa de 10% (dez por cento) do valor total da nota pela rescisão unilateral;
19.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e contratar com a
Administração, com prazo de até 02 (dois) anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição;
19.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contrato ressarcir a Administração
pelos prejuízos resultantes e depois de decorridos o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.
19.2. No caso de atraso injustificado na execução da nota ou da inexecução parcial, o município reserva-se
o direito de aplicar multa moratória, de 2% (dois por cento) ao dia até o total de 05 (cinco) dias sobre o
valor total da nota, sem prejuízo das demais sanções previstas nos art. 86 e 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e
reservado o direito a prévia defesa ao(à) interessado(a).
19.3. Caso o(a) contratado(a) não cumpra com as atividades acordadas, deverá devolver a quantia recebida
e sofrerá todas as sanções descritas neste Edital.
20. DISPOSIÇÕES GERAIS
20.1 Os projetos, documentos e declarações a serem encaminhados são de exclusiva responsabilidade do(a)
proponente, não acarretando qualquer responsabilidade civil ou criminal para a SMC, especialmente quanto
às certidões apresentadas, direitos autorais e encargos trabalhistas. Caso seja detectada alguma falsidade
nas informações e/ou documentos apresentados, o projeto será desclassificado imediatamente, sem direito
a recurso.
20.2. Em caso de comprovação de inveracidade das informações prestadas, a SMC poderá a qualquer
momento excluir o(a) proponente do processo seletivo, assim como anular o contrato eventualmente
firmado, cabendo ao proponente faltoso a devolução dos valores recebidos, com os acréscimos legais.
20.3. O ônus da participação na seleção pública, incluídas possíveis despesas com cópias, envio e emissão
de documentos, é de exclusiva responsabilidade do(a) proponente.
20.4. Ao entregar o Formulário de inscrição, o(a) proponente se declara ciente de que a SMC, ou terceiros
designados por ela, utilizará(ão) suas informações (incluindo dados pessoais) para o estritamente necessário
à realização deste Edital, aplicando todas as medidas de segurança e confidencialidade previstos legalmente.
20.5. Dúvidas e esclarecimentos poderão ser obtidos pelo email bibliotecacentral@bauru.sp.gov.br ou por
correspondência encaminhada ao endereço constante no preâmbulo deste Edital, até 02 (dois) dias antes
do final do período de inscrição. Não serão aceitas comunicações encaminhadas de outra forma ou fora do
prazo estipulado neste documento.
20.6. Os pedidos de impugnação devem ser protocolados em até 05 (cinco) dias úteis antes do final das
inscrições, devendo a Secretaria Municipal de Cultura respondê-los em até 03 (três) dias úteis, conforme §
1º do art. 41 da Lei Federal nº 8.666/1993.
20.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no Edital.
As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados serão juntados nos autos do processo de
Chamamento Público e estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado(a).
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20.8. A eventual modificação no Edital, decorrente das impugnações ou dos pedidos de esclarecimentos,
ensejará divulgação pela mesma forma que se deu o texto original, alterando-se o prazo inicialmente
estabelecido somente quando a alteração afetar a formulação da proposta ou o princípio da isonomia.
20.9. Os casos omissos não previstos neste Edital serão analisados pela Secretaria Municipal de Cultura.
Para as questões que se suscitarem entre as partes, e que não sejam resolvidas amigavelmente na esfera
administrativa, fica eleito o Foro da Comarca de Bauru para a solução judicial, desistindo as partes de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
20.10. Integram o presente todas as instruções, observações e restrições contidas nos seus anexos:
ANEXO I - Ficha de inscrição
ANEXO II - Modelo de projeto
ANEXO III - Termo de ciência e compromisso
ANEXO IV - Termo de cessão de imagem
ANEXO V - Minuta do contrato
Bauru, 26 de julho de 2022.
______________________________________
Tatiana Pereira dos Santos
Secretária Municipal de Cultura de Bauru
EDITAL Nº428/2022
Chamamento Público 25/2022 para contratação de profissionais para a
19ª Feira do Livro - Festa Literária
Processo Nº 74.324/2022
ANEXO I - Ficha de inscrição
Nome completo do(a) proponente e/ou responsável:
_____________________________________________________________________________________
Nome artístico (se houver):
_____________________________________________________________________________________
Endereço:
_____________________________________________________________________________________
Nº: ______ Apto: _______ Bairro: _________________ Cidade:______________________________
Estado: ________ CEP: ___________________Celular: (____)__________________________ E-mail:
_______________________________________________
RG: _________________________________ CPF: _________________________________
Pessoa (marque com X):
____ Física ____ MEI ____ Jurídica
CNPJ (se houver): ________________________________________________________
Categoria (de acordo com o item 5.1 do Edital):
____ A ____ B ____ C
Atividade (é possível marcar mais de uma opção):
____ Contação de História
____ Palestra
____ Show musical
____ Teatro
Nome do projeto:
_____________________________________________________________________________________
Links de atividades realizadas
(trabalhos que considera mais importantes para mostrar a experiência na atividade à qual irá se
candidatar):
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Data: _____________________________________
Assinatura: _____________________________________________________
*No caso de inscrição para mais de uma atividade, o(a) candidato(a) deverá fazer um projeto (ANEXO II)
para cada.
EDITAL Nº428/2022
Chamamento Público 25/2022 para contratação de profissionais para a
19ª Feira do Livro - Festa Literária
Processo Nº 74.324/2022
ANEXO II - Modelo de projeto
Nome completo do(a) proponente e/ou responsável: _________________________________
Nome artístico (se houver):_______________________________________________
Atividade:
____ Contação de História
____ Palestra
____ Show musical
____ Teatro
Título (história / palestra / show - se houver / peça):
___________________________________________________________________________________
Autor (história / palestra / peça):
____________________________________________________________________________________
Tempo de duração: ____________________________________________________________________
Ficha técnica (participantes e funções):
_____________________________________________________________________________________
Breve descrição da atividade: ____________________________________________________________
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*Para contação de histórias: autor(a) da história e sinopse.
*Para palestrante: tema central e sinopse da fala.
*Para show musical: repertório com as músicas que serão tocadas.
*Para teatro: gênero (comédia, farsa, auto, etc), formato (cenas curtas, fantoches, monólogo, etc), sinopse.
Recursos necessários (iluminação, som, etc):
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
________________________
Data: _____________________________________
Assinatura: _____________________________________________________
*O(a) candidato(a) poderá acrescentar ou diminuir o número de linhas do projeto, de acordo com sua
necessidade.
*No caso de inscrição para mais de uma atividade, o(a) candidato(a) deverá fazer um projeto para cada.
EDITAL Nº428/2022
Chamamento Público 25/2022 para contratação de profissionais para a
19ª Feira do Livro - Festa Literária
Processo Nº 74.324/2022
ANEXO III - Termo de ciência e compromisso
Eu,
_____________________________________________________,
portador(a)
do
RG
____________________ e CPF ________________________, com o endereço _____________________
_______________________________________________,
( ou representando o CNPJ) _________________________________________ declaro, sob as penas da
Lei, conhecer e estar de acordo com as condições do Edital para contratação de profissionais para
a 19ª Feira do Livro - Festa Literária, que acontecerá durante o mês de outubro, reconhecendo como
verdadeiras as informações aqui prestadas, como também nos Anexos que compreendem este Edital.
Declaro ainda que apresentarei toda a documentação exigida e cumprirei os prazos determinados.
________________, _______ de ______________de 2022
Assinatura: ___________________________________________________
EDITAL Nº 428/2022
Chamamento Público 25/2022 para contratação de profissionais para a
19ª Feira do Livro - Festa Literária
Processo Nº 74.324/2022
ANEXO IV - Termo de cessão e uso de imagem
Eu, _______________________________________________________________ (nome completo), __
__________________________________ (nacionalidade), ______________________ portador(a) do
RG n.º ______________________, inscrito(a) no CPF sob o n.º_____________________, residente na
Rua ___________________________ n.º ____, (cidade e estado)_____________, AUTORIZO o uso de
minha imagem no projeto ___________________________ constante na filmagem de ______________
___________________ (nome completo do cinegrafista), com o fim específico de participar do festival
__________________________, sem qualquer ônus e em caráter definitivo.
A presente autorização abrangendo o uso da minha imagem na filmagem acima mencionada é concedida
à PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU e à SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, a título
gratuito, abrangendo inclusive a licença a terceiros, de forma direta ou indireta, e a inserção em materiais
para toda e qualquer finalidade, seja para uso comercial, de publicidade, jornalístico, editorial, didático e
outros que existam ou venham a existir no futuro, para veiculação/distribuição em território nacional e
internacional, por prazo indeterminado.
Por esta ser a expressão da minha vontade, declaro que autorizo o uso acima descrito, sem que nada haja a
ser reclamado a título de direitos conexos à imagem ora autorizada ou a qualquer outro, e assino a presente
autorização em 02 (duas) vias de igual teor e forma.
_________________, _________ de ____________________ de 2022
Assinatura:_________________________________
*No caso de grupos, cada integrante deverá preencher e assinar este termo.
EDITAL Nº428/2022
Chamamento Público 25/2022 para contratação de profissionais para a
19ª Feira do Livro - Festa Literária
Processo Nº 74.324/2022
ANEXO V - Minuta do contrato
CONTRATO Nº -______
PROCESSO Nº 72.324/2022
EDITAL N°428/2022
CONTRATO
PARA
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS VISANDO À CONTRATAÇÃO
DE PROFISSIONAIS PARA A 19ª FEIRA
DO
LIVRO
FESTA
LITERÁRIA
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE BAURU E
_______________________________
O presente Contrato é firmado entre o MUNICÍPIO DE BAURU, pessoa jurídica de direito público, com
sede na Praça das Cerejeiras, nº 1-59, nesta cidade de Bauru - SP, inscrito no CNPJ sob nº 46.137.410/000180, doravante denominado “CONTRATANTE”, neste ato representado pela Sra. TATIANA PEREIRA
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DOS SANTOS, Secretária Municipal de Cultura, por força dos Decretos Municipais nº 4.705, de 23 de Maio
de 1.986 e nº 6.618, de 27 de maio de 1.993, ambos alterados pelo Decreto nº 7.306, de 11 de maio de 1.995,
e a _____________________________________, estabelecida na cidade de _____________________, na
rua ______________________________, nº_________, CEP_____________, daqui a diante denominada
“CONTRATADA”, representada neste ato por ______________________, CPF: ___________________
e RG: __________________ As partes assim identificadas pactuam o presente Contrato, que reger-se-á
segundo disposições do artigo 25, inciso III da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com a
redação que lhe imprimiu as diversas alterações legais, em especial a Lei Federal nº 8.883, de 08 de junho
de 1.994 e cláusulas e condições integrante do Processo Administrativo nº 72.324/2022.
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO
1.1. O presente Contrato tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE _________ para compor a
programação da _______________________________, da atividade ________________________
desenvolvida por ____________________________ no dia ________________, às ______ horas, no
_______________________.
1.2. A referida contratação compreende os seguintes serviços:
1.2.1. _____________________________________;
1.2.2. _____________________________________;
1.2.3. _____________________________________;
1.2.4. _____________________________________;
1.2.5. _____________________________________.
CLÁUSULA SEGUNDA: DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
2.2. O Contrato terá vigência pelo período de 90 (noventa) dias, a contar da sua assinatura.
CLÁUSULA TERCEIRA: ÓRGÃO GERENCIADOR E GESTOR DO CONTRATO
3.3. O CONTRATANTE designa como ÓRGÃO GERENCIADOR deste Contrato a Secretaria Municipal
de Cultura - Divisão de Ensino as Artes, que terá a incumbência de efetuar a prática de todos os atos de
controle e gerenciamento deste Contrato.
3.2. O CONTRATANTE designa, ainda, como Gestora do Contrato a Sra. Vanessa Garcia, Cargo:
Diretora da Divisão de Bibliotecas, Matrícula: 30.385, CPF: 368.363.498-79 e seu(sua) suplente, a Sra.
Taís Cristina Melero da Silva, Cargo: Chefe de Seção, Matrícula: 34.830, CPF: 447.363.658-54, ambas
servidoras vinculadas à Secretaria Municipal de Cultura.
3.3. O(A) CONTRATADO(A) designa como Gestor(a) deste Contrato o Sr(a). ______________________,
RG: __________________ e CPF: _____________________, conforme constante na ficha de inscrição,
que é parte integrante deste documento.
3.4. Os(as) gestores(as) do Contrato por parte do CONTRATANTE terão as atribuições previstas no art. 67
da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993.
CLÁUSULA QUARTA: DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
4.1. A execução total do objeto será nos dias ____________________________________ e o extrato deste
Contrato será publicado no Diário Oficial do Município de Bauru (DOM), com veiculação às terças-feiras,
quintas-feiras e sábados e disponibilizado para consulta no site: http://www.bauru.sp.gov.br/secretarias/
sec_juridico/diariooficial.aspx, sendo de inteira responsabilidade do(a) CONTRATADO(A) acompanhar
as publicações.
4.2. O(A) CONTRATADO(A), se não cumprir suas obrigações, sofrerá as sanções descritas neste
documento.
CLÁUSULA QUINTA: DO PREÇO, DA CONDIÇÃO E FORMA DE PAGAMENTO
5.1. O CONTRATANTE pagará para o(a) CONTRATADO(A) pela ________________ descrita na
Cláusula Primeira a importância de R$_____________ (__________), que será suportada pela dotação
orçamentária: Classificação Funcional: 13.392.0016.2.077; Natureza da despesa: 3.3.90.39.00; Ficha: 662
e Vínculo: 01.000.0000, em conformidade com a legislação vigente nº 7.500/2021, do Plano Plurianual
(PPA).
5.2. Nos preços acima estão embutidos: ___________________________ (transporte, carga e descarga
do objeto, inspeção), impostos, taxas e emolumentos legais, insumos e demais encargos, inclusive
previdenciários e trabalhistas que possam vir a gravá-los, sendo de inteira responsabilidade do(a)
CONTRATADO(A) a quitação destes.
5.3. O valor a ser recebido pelo(a) CONTRATADO(A) terá retenção de impostos, tendo em vista as
particularidades legais para a contratação de pessoa física, MEI e pessoa jurídica.
5.4. O processo de pagamento será iniciado após a realização e aprovação, pela Secretaria Municipal de
Cultura, do serviço descrito na Cláusula Primeira deste documento.
5.5. Na condição de pessoa física, a remuneração será efetivada em 45 (quarenta e cinco) dias após a
entrega do RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo pela própria Secretaria Municipal de Cultura ao
Departamento de Pessoal. Na condição de MEI e pessoa jurídica a remuneração será efetivada em até 45
(quarenta e cinco) dias após a entrega da nota fiscal, na Secretaria de Finanças.
CLÁUSULA SEXTA: DAS PENALIDADES
6.1. No caso de atraso injustificado na execução do Contrato ou de sua inexecução parcial, o CONTRATANTE
reserva-se o direito de aplicar multa moratória de 2% (dois por cento) ao dia, até o total de 05 (cinco) dias
sobre o valor descumprido, além das demais sanções previstas no art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e art.
7º da Lei Federal nº 10.520/02, quais sejam:
6.1.1. Advertência;
6.1.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total inadimplido, pela rescisão unilateral, sem prejuízo
da aplicação da multa prevista no item 6.1;
6.1.3. Declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade
que aplicou a penalidade que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos
prejuízos resultante e depois de decorridos o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.
6.2. O montante da multa poderá, a critério do CONTRATANTE, ser cobrado de imediato ou compensado
com valores de pagamentos devidos ao(à) CONTRATADO(A), independente de qualquer notificação.
CLÁUSULA SÉTIMA: CONDIÇÕES GERAIS
7.1. O CONTRATANTE se responsabilizará pela divulgação do evento, a inserção da logomarca da
Secretaria Municipal de Cultura e demais estruturas adequadas para o(a) CONTRATADO(A) realizar sua
atividade, como som, palco, luz e segurança.
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7.2. O presente Contrato é celebrado em caráter irrevogável, irretratável e intransferível, não podendo as
partes do mesmo se arrependerem.
7.3. O presente Contrato reger-se-á nos termos da Lei Federal N° 8.666, de 21 de junho de 1.993 e demais
normas de direito público, sendo plenamente aceito pelo(a) CONTRATADO(A) todos os direitos inerentes
ao CONTRATANTE para a rescisão administrativa prevista no artigo 78 do mesmo diploma legal.
7.4. É vedado ao(à) CONTRATADO(A) transferir no todo ou em parte o presente Contrato, sem prévia
anuência do CONTRATANTE, sob pena de rescisão do Contrato e devolução dos valores já recebidos.
7.5. É obrigação do(a) CONTRATADO(A) manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade
com as obrigações assumidas, conforme o estabelecido no Processo Administrativo nº 72.324/2022.
7.6. Na situação de inexecução total ou parcial do Contrato que culmine em sua rescisão, tem como
consequência a aplicação do artigo 77 da Lei Federal Nº 8.666.
7.7. Os casos omissos não previstos neste Contrato serão analisados pela Secretaria Municipal de Cultura.
7.8. Para as questões que se suscitarem entre as partes contratantes, e que não sejam resolvidas
amigavelmente na esfera administrativa, fica eleito o Foro da Comarca de Bauru para a solução judicial,
desistindo as partes de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E por estarem às partes de comum
acordo com as cláusulas aqui pactuadas, segue este instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e validade,
assinado na presença de 02 (duas) testemunhas, para que se produzam todos os efeitos jurídicos e legais.
Bauru, __ de _________ de 2.022
__________________________
TATIANA PEREIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE CULTURA
__________________________
CONTRATADO(A)

Secretaria de
Economia e Finanças

Everton de Araujo Basílio
Secretário

CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES
CONVOCAÇÃO
Conforme art. 34 do Regimento Interno do Conselho Municipal de Contribuintes, Decreto nº 10.484/2007,
informamos a quem de interesse, sobre a realização da NONAGÉSIMA SEXTA AUDIÊNCIA DE
JULGAMENTO deste Conselho, que acontecerá no DIA DEZESSETE DE AGOSTO DE DOIS MIL
E VINTE DOIS, AS NOVE HORAS, no Auditório do SINCOMÉRCIO, situado na Avenida Nações
Unidas, nº 17-45, nesta cidade.
Seguem abaixo os processos a serem julgados:
Processo nº 74.232/2.020
Interessado: BPFG Participações Ltda.
Assunto: Não incidência de ITBI na integralização de capital.
Conselheira Relatora: Tatiana Barboza Petroni Lima de Souza.

TESTEMUNHAS:
NOME:
RG:
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NOME:
RG:

Secretaria da Educação

Maria do Carmo Monteiro Kobayashi
Secretária
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A diretora da EMEF José Francisco Júnior – Zé do Skinão convoca os associados da ASSOCIAÇÃO DE
PAIS E MESTRES - A.P.M. a comparecerem na Assembleia Geral que será realizada no dia 16/08/2022
(terça-feira), às 18h00min em sua sede localizada na Rua João Borges, 2-30, Jardim Progresso, na cidade
de Bauru.
Não havendo comparecimento de mais de 50% (cinquenta por cento) dos associados, convocamos em
segunda chamada às 18h30min no mesmo local e data.
ERRATA
AVISO DE ERRATA: NA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DE 10/08/2021 REFERENTE A
PORTARIA Nº 50/2021 - SME.
Onde se lê:
Art. 3º A presente portaria entra em vigor a partir de 14 de dezembro de 2.020 com validade de 12 meses.
Onde leia-se:
Art. 3º A presente portaria entra em vigor a partir de 09 de agosto de 2.021 com validade de 12 meses.
Bauru, 05 de agosto de 2022.
MARIA DO CARMO MONTEIRO KOBAYASHI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
PORTARIA Nº 041/2022
SME Profª. Maria do Carmo Monteiro Kobayashi, Secretária Municipal da Educação, no uso de suas
atribuições legais e tendo em vista o disposto no Artigo 2º da Lei Municipal nº 5.976 de 05 de outubro de
2010, que altera a Lei Municipal nº 3.899, de 23 de julho de 1995.
RESOLVE:
Art. 1º. Nomear os membros da Comissão Permanente de Licitações da Secretaria Municipal da Educação,
incumbida de julgar os processos para aquisição de produtos, obras e serviços destinados a seus órgãos:
MEMBROS TITULARES
André Gutierrez Boicenco - RG 28.109.561-9 / Presidente
Davison de Lima Gimenes - RG 45.920.328-9 / Vice-Presidente
Keila Souto da Silva Costa - RG 34.196.581-9 / Secretário
Ana Cecília dos Santos Alvarez - RG 46.760.253-0 / Membro
Fabiana Batista – RG: 35.076.155-3 / Membro
MEMBROS SUPLENTES
Fernando Borges Camargo - RG 17.558.804-1
Lidiane Satie Tanaka - RG 30.142.062-2
Stefania Freire Oliveira – RG: 40.701.274-6
Giovana Marin Querubim Rodrigues – RG: 43.702.154-3
Art. 2º Os servidores especificados nesta Portaria desempenharão suas atribuições concomitante com as de
seus respectivos cargos, aplicando-se as disposições da Lei Federal nº 8.666/93, as alterações introduzidas
pela Lei Federal nº 8.883/94, 9.854/99 e demais legislações pertinentes.
Art. 3º A presente portaria entra em vigor a partir de 06 de agosto de 2.022 com validade de 12 meses.
Registra-se e cumpra-se.
Bauru, 05 de agosto de 2022.
MARIA DO CARMO MONTEIRO KOBAYASHI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Processo nº 124.756/2.021 (capa 2.834/2.017)
Interessado: JCB Participações Ltda
Assunto: Não incidência de ITBI na integralização de capital.
Conselheira Relatora: Tatiana Barboza Petroni Lima de Souza.
Notificamos, por determinação constante no Artigo 223 do Decreto Municipal nº 10.645/2009, que
após a publicação da pauta de julgamento no Diário Oficial do Município, fica vedado a qualquer das
partes a juntada de novos documentos ou alegação de fatos novos, em relação aos recursos constantes
daquela.
Bauru, 04 de Agosto de 2.022
Thaís Medrado Aguiar Grecco
CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES
Presidente
DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA
DIVISÃO DE AUDITORIA FISCAL RECEITAS IMOBILIÁRIAS
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
Proprietário: LARISSA DA SILVA FAZIO
CPF/CNPJ Nº: 419.067.158-40

Bauru, 29 de julho de 2022

IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL
Identificação do Imóvel: 42277041
Endereço de Localização do Imóvel: Jose Correia Veiga Martins de Mesquita, Nucleo Isaura Pitta Garms
Classificação do Imóvel: Imóveis Territoriais sem Qualquer Isenção ou Imunidade.
Notificação de lançamento de ofício do IPTU 2021.
Após análise e providências relativas ao SISDOC 117582/2020, de desdobro, foi constatado o não
lançamento do IPTU 2021 no imóvel de ID 42277041, procedendo-se, portanto, de ofício, a efetivação
do mesmo, nos termos dos artigos 46, 47 inciso I e 371, do Decreto nº 10.645/2008, Lei Municipal nº
7022/2017 atualizados pelos Decretos Municipais nº 14.502/2019 e 15.181/2020 e artigos 160 e 173 da Lei
nº 5.172/1966 – Código Tributário Nacional.
Assim, fica o contribuinte notificado do lançamento do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU para o
exercício de 2021, conforme art. 160 da Lei n° 5.172/66 - CTN.
A guia de recolhimento do imposto, no valor lançado de R$ 145,33 (com vencimento da primeira parcela
em 29/08/2022), está disponível para pagamento por meio do site: www.bauru.sp.gov.br (IPTU > Acesso
Rápido > Pesquisa Débitos do Imóvel > Informar a Inscrição do Imóvel > CPF do proprietário > Digitar
o Texto da Imagem > Clicar em Consultar > selecionar a Guia que deseja gerar > clicar em BOLETO).
A recusa do sujeito passivo em receber a presente notificação do lançamento, ou a impossibilidade de
localizá-lo, não implica na dilatação do prazo concedido para o cumprimento da obrigação tributária
(art. 41 da Lei nº 1.929/1975 – CTMB regulamentado pelo art. 50 do decreto 10.645/2008).
Atenciosamente,
Juliana R Balarim
Divisão de Auditoria Fiscal de Receita Imobiliária
Departamento de Arrecadação Tributária
Secretaria de Economia e Finanças
Prefeitura Municipal de Bauru
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
Proprietário: ALTAMIR AYUB
CPF/CNPJ Nº: 959.356.908-10

Bauru, 29 de julho de 2022
IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL

Identificação do Imóvel: 42277042
Endereço de Localização do Imóvel: Jose Correia Veiga Martins de Mesquita, Nucleo Isaura Pitta Garms
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Classificação do Imóvel: Imóveis Territoriais sem Qualquer Isenção ou Imunidade.
Notificação de lançamento de ofício do IPTU 2021.

Após análise e providências relativas ao SISDOC 117582/2020, de desdobro, foi constatado o não
lançamento do IPTU 2021 no imóvel de ID 42277042, procedendo-se, portanto, de ofício, a efetivação
do mesmo, nos termos dos artigos 46, 47 inciso I e 371, do Decreto nº 10.645/2008, Lei Municipal nº
7022/2017 atualizados pelos Decretos Municipais nº 14.502/2019 e 15.181/2020 e artigos 160 e 173 da Lei
nº 5.172/1966 – Código Tributário Nacional.
Assim, fica o contribuinte notificado do lançamento do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU
para o exercício de 2021, conforme art. 160 da Lei n° 5.172/66 - CTN.
A guia de recolhimento do imposto, no valor lançado de R$ 169,04 (com vencimento da primeira parcela
em 29/08/2022), está disponível para pagamento por meio do site: www.bauru.sp.gov.br (IPTU > Acesso
Rápido > Pesquisa Débitos do Imóvel > Informar a Inscrição do Imóvel > CPF do proprietário > Digitar
o Texto da Imagem > Clicar em Consultar > selecionar a Guia que deseja gerar > clicar em BOLETO).
A recusa do sujeito passivo em receber a presente notificação do lançamento, ou a impossibilidade de
localizá-lo, não implica na dilatação do prazo concedido para o cumprimento da obrigação tributária
(art. 41 da Lei nº 1.929/1975 – CTMB regulamentado pelo art. 50 do decreto 10.645/2008).
Atenciosamente,
Juliana R Balarim
Divisão de Auditoria Fiscal de Receita Imobiliária
Departamento de Arrecadação Tributária
Secretaria de Economia e Finanças
Prefeitura Municipal de Bauru
DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA
DIVISÃO DE AUDITORIA FISCAL DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS
PROCESSOS DEFERIDOS
193.401/2021 Patrícia Pereira da Silva;
57.485/2021 Dione Kleber da Silva Meca;
1.920/2022 Hilda Lofrano Beghini;
165.805/2019 Espólio de Massaad Georges Saab;
8.610/2022 Mariana de Carlos Mancini;
83.911/2022 Justino Carlos Trindade;
15.864/2022 Edinaldo Ferreira Barboza;
94.264/2022 Eni Lima;
26.634/2022 Antônio Carlos da Silva Gonçalves;
142.904/2021 Rogério Carlos Scarel;
75.645/2022 Fadir Ribeiro Thomaze;
104.588/2022 Igreja Evangélica Assembleia de Deus Missionaria Bauru.
PROCESSOS INDEFERIDOS
33.657/2022 Osnira Taú;
109.624/2022 Jose Antonio Malheiro de Oliveira;
59.642/2022 Roccaforte EMPR Imobiliarios LTDA EPP;
88.556/2022 Jose Ribeiro da Silva;
60.112/2022 Maria Ines Furtado da Rosa;
62.564/2022 Irma Slaghenaufi;
54.468/2022 Carlos Alberto dos Rios;
29.948/2022 Maria de Lourdes Justo Ferreira;
181.842/2021 Sociedade Beneficente de Senhoras - Hospital Sírio Libanes;
110.746/2022 Antonia Lopes Cezario;
112.239/2022 Manoel Rayes.
DEPARTAMENTO DE DÍVIDA ATIVA – RECEITAS IMOBILIÁRIAS
DIVISÃO DE DÍVIDA ATIVA – RECEITAS IMOBILIÁRIAS
DIRETORA: DANIELA PALMA OURA
Notificamos o(s) contribuinte(s) abaixo relacionado da RESCISÃO e do CANCELAMENTO do
PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO nos Termos das cláusulas 14 ou 15 do respectivo Termo de
Parcelamento combinado com o Artigo 270 do Decreto Municipal nº 10645/08 ou Artigo 269 do Decreto
Municipal nº 11579/11.
Os valores pagos foram compensados nos valores da dívida original conforme dispõe do artigo 163 do
Código Tributário Nacional, prosseguindo-se na cobrança do saldo devedor nos termos da legislação
vigente.
Proc. 187358/19 - Americo Frutuoso Quaggio;
Proc. 188175/19 - Rosalina Teixeira de Souza Anjos;
Proc. 188481/19 - Espolio de Ademilson Rodrigues Pereira;
Proc. 3753/20 - Doroteia Silveira Santos Roza;
Proc. 7389/20 - Elizandro Santos Goncalves;
Proc. 16190/20 - Davi Valentim Casanova;
Proc. 18892/20 - Valdineia Custodio Ferreira;
Proc. 27559/20 - Junia Leite Teixeira Silva;
Proc. 67924/20 - Alexsandro dos Santos;
Proc. 68049/20 - Wagner Antonio Bressan;
Proc. 69737/20 - Leandro Alves de Camargo;
Proc. 84363/20 - Sandra Bispo Santana Ruy;
Proc. 99008/20 - Doroteia Silveira Santos Roza;
Proc. 100182/20 - James Soares dos Santos;
Proc. 101513/20 - Waldemar Donizeti Teixeira;
Proc. 116715/20 - Espolio de Irineu Ribeiro da Silva;
Proc. 119289/20 - Antonio Carlos Amarante da Silva;
Proc. 126033/20 - Alessandra Cristina Valotti Tavares;
Proc. 132893/20 - Andre Luiz Alves Ferreira;
Proc. 135207/20 - Joao Pereira Galdino;
Proc. 145483/20 - Cristiane Pereira Naegele;
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Proc. 147652/20 - Walter Ciaramicolo;
Proc. 151844/20 - Elzo Pereira Travalino;
Proc. 152304/20 - Devanete dos Santos Pereira;
Proc. 153002/20 - Espolio de Raimundo Chaves dos Santos;
Proc. 1864/21 - Espolio de Claudio Elio Vannuzini;
Proc. 2369/21 - Walter Ciaramicolo;
Proc. 3036/21 - Dienemelkis Davis de Valadares Santos;
Proc. 3917/21 - Silvia Ferreira Dantas;
Proc. 3636/21 - Jabis Simei da Silva;
Proc. 4245/21 - Andreia Luiza Becari;
Proc. 4799/21 - Karina dos Reis;
Proc. 5333/21 - Maria Conceicao Fialho de Godoy;
Proc. 6436/21 - Thais Ferrari dos Santos;
Proc. 6997/21 - Fiscaliza Fiscalizacoes e Auditorias Ltda;
Proc. 7397/21 - Dione Batista;
Proc. 8427/21 - Wallison Yago Vieira Nogueira;
Proc. 8788/21 - Nicolas Gimenez Villanova;
Proc. 9024/21 - Vanessa Damasceno Cosin;
Proc. 9233/21 - Juliana Eloise Mucio Fonseca;
Proc. 9988/21 - Eunice Martins Chida;
Proc. 10312/21 - Joseph Georges Saab;
Proc. 10696/21 - Thamiris Luiza Malta;
Proc. 12561/21 - Neuzeli Fernandes;
Proc. 14050/21 - Marcelo Pereira Laurindo;
Proc. 15065/21 - Ronaldo Ortega Pereira;
Proc. 15845/21 - Marina Rodrigues Fiore;
Proc. 16414/21 - Antonio de Oliveira;
Proc. 17098/21 - Lord Jesus Corretora e Administradora de Seguros Ltda ME;
Proc. 18562/21 - Joao Carlos Chaves;
Proc. 18663/21 - Ailton Geraldo Fonseca Braz;
Proc. 19288/21 - Rafael Camargo da Silva;
Proc. 19794/21 - Luiz Henrique Gaiao Xavier;
Proc. 21725/21 - Jose Antonio Teschi de Carvalho;
Proc. 21871/21 - Andre de Souza Pinto;
Proc. 22200/21 - Orlando da Silva Pinto;
Proc. 22244/21 - Cristiane de Andrade Fernandes Gomes;
Proc. 23239/21 - Aparecido Venancio;
Proc. 23955/21 - Andrea Aparecida de Aguiar da Silva;
Proc. 25383/21 - Marcos Roberto Pereira Fermiano;
Proc. 25651/21 - Brian Jones Diego Antunes Scaquetti;
Proc. 26937/21 - Matheus Catosso Scriptore Contreira;
Proc. 26949/21 - Espolio de Joana Catosso;
Proc. 28079/21 - Andreia Cristina Giastiani Soares;
Proc. 31005/21 - Malvina Barbosa Chaves;
Proc. 31156/21 - Devandir Alves de Jesus;
Proc. 31359/21 - Maria Aparecida Delchiaro;
Proc. 32468/21 - Thamiris Suavi Ferreira;
Proc. 32483/21 - Claudio Valverde;
Proc. 34083/21 - Valdir Victalino;
Proc. 36175/21 - Eunice Caricati Ramanzini;
Proc. 36195/21 - Fernanda Claudia Ferraris Guimaraes;
Proc. 36647/21 - Madalena de Freitas;
Proc. 37717/21 - Augusto Reghini;
Proc. 38529/21 - Dalva Vendramini;
Proc. 38713/21 - Edson Fernandes Rosalin;
Proc. 40455/21 - Vaudecira Aparecida Cabral Caetano;
Proc. 40994/21 - Antonio Penha Garne;
Proc. 44157/21 - Elizabet Rosa Bernardo da Silva;
Proc. 44405/21 - Espolio de Jose Caminha Sentinari;
Proc. 46749/21 - Fernando Cesar Amaro Brolia;
Proc. 47275/21 - Celia de Oliveira Granja;
Proc. 47344/21 - Silvio Roberto Moreira de Sena;
Proc. 49533/21 - Estefane Rosseto Pimentel;
Proc. 50828/21 - Eliana Almeida Martins;
Proc. 51147/21 - Marcilene Sponton Rasi Ferre;
Proc. 51614/21 - Marcelo Ricardo Amorim;
Proc. 51794/21 - Rodrigo Cesar Molina;
Proc. 51940/21 - Jose Aparecido Esteves;
Proc. 52452/21 - Espolio de Isaura Antevere Santos;
Proc. 52456/21 - Ariadne Toneto de Souza;
Proc. 54762/21 - Bruna Santos Tardivo;
Proc. 55472/21 - Leandro Christian Cardoso Pereira;
Proc. 56650/21 - Ana Paula Pereira;
Proc. 58383/21 - Reinaldo Mariano Pinto;
Proc. 59142/21 - Nelio Souza Santos;
Proc. 60715/21 - Espolio de Iris Grandinetti Simao;
Proc. 60727/21 - Marcia Regina Silva Peres Medina;
Proc. 60734/21 - Ariel Erick Peres Medina;
Proc. 62165/21 - Lurdes Margarete Kotlevski da Silva;
Proc. 65778/21 - Renato de Almeida Chaves;
DEPARTAMENTO DE DÍVIDA ATIVA – RECEITAS MOBILIÁRIAS
DIVISÃO DE DÍVIDA ATIVA – RECEITAS MOBILIÁRIAS
DIRETORA: IARA APARECIDA SILVA
NOTIFICAÇÕES
Empresa: APRIZIO MAN. E MÃO DE OBRA COMPARTILHADA LTDA
CNPJ nº 18.477.302/0001-10
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Fica notificada a Empresa acima, na pessoa do Representante Legal, do lançamento e inscrição em dívida
ativa do montante especificado no Processo Administrativo nº 71262/2020, referente a Ata de Registro
de Preços 065/2021 e Pregão Eletrônico 284/2020. Ainda, que deverá comparecer dentro do prazo de 30
dias nesta Prefeitura Municipal de Bauru, sito na Rua Araújo Leite nº 17-47, centro, para regularização
do débito. Transcorrido este prazo, sem a manifestação do interessado, serão tomadas todas as medidas
cabíveis para sua cobrança.
Empresa: FERRINI COMERCIO E CONSULTORIA LTDA
CNPJ nº 13.642.211/0001-70
Fica notificada a Empresa acima, na pessoa do Representante Legal, do lançamento e inscrição em
dívida ativa do montante especificado no Processo Administrativo nº 123462/2019, referente ao Edital de
Licitação nº 541/2019. Ainda, que deverá comparecer dentro do prazo de 30 dias nesta Prefeitura Municipal
de Bauru, sito na Rua Araújo Leite nº 17-47, centro, para regularização do débito. Transcorrido este prazo,
sem a manifestação do interessado, serão tomadas todas as medidas cabíveis para sua cobrança.
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
DIRETORA: JUSCELINE CAMILA DA SILVA
PROCESSO

DOCUMENTO

111/2022
111/2022
111/2022

FORNECEDOR
ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES
JURÍDICOS
ASSOCIAÇÃO DOS SERV. PÚB. MUN. DE
BAURU
BANCO BMG S/A
BANCO BRADESCO S/A
BANCO BRADESCO S/A

111/2022

BANCO BRADESCO S/A

JULHO

111/2022
111/2022
111/2022
111/2022
111/2022
111/2022
111/2022

25594/2010
2548/2015
33875/2012

BANCO DAYCOVAL
BANCO DAYCOVAL
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A
BANCO PANAMERICANO S/A
BANCO SANTANDER S/A
BANCODO BRASIL S/A
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E
PREVIDÊNCIA S/A
COOPERATIVA DE CRED. POUPANÇA E
INVEST.DA REG. CENTRO OESTE PAULISTA
DIAS E BEU FARMACIA LTDA
FINANCEIRA ALFA S/A CRÉDITO FIN. E
INVESTIMENTO
JALOVI LIVRARIA LTDA
JJRS CORRETORA DE SEGUROS LTDA ME
MARCIA TEREZINHA RODRIGUES DE PAULA
(DROGAFENIX)
MONGERAL S/A SEGUROS E PREVIDÊNCIA
NIO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA
ODONTO FLEX SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS
LTDA
ODONTO SÃO LUCAS LTDA
PREVIDENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICCA
LTDA
S.A. YOSHIMURA & CIA LTDA
SINDICATO DOS SERVIDORES PUB.
MUNICIPAIS
USPESP - UNIÃO SERV. PÚB. DOS ESTADO DE
SÃO PAULO
YOSHIMURA & SOUZA LTDA
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A
ADDAD VOLPE ADMINISTRAÇÃO DE
IMÓVEIS LTDA
ADELMO BARREIRA
AGGF SERVIÇOS RESIDENCIAIS LTDA
ALVES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA
BIANCARDI CONSULT IMOBILIÁRIA LTDA
BIANCARDI CONSULT IMOBILIÁRIA LTDA
BRUNNO EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES
IMOBILIÁRIAS LTDA
CHAB IMÓVEIS LTDA
GOLDEN LIBERTY EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS EIRELI
GV PARTICIPAÇÕES E GESTÃO DE ATIVOS
LTDA
IMOBILIÁRIA BUSCH IMÓVEIS LTDA
IMOBILIÁRIA BUSCH IMÓVEIS LTDA
JAIR SANCHES VIEIRA

62139/2014
69816/2014

111/2022
111/2022

111/2022
111/2022
111/2022
111/2022
111/2022
111/2022
111/2022
111/2022
111/2022
111/2022
111/2022
111/2022
111/2022
111/2022
111/2022
111/2022
111/2022
32076/2015
149306/2019
64200/2017
5854/2017
27819/2016
61762/2019
12348/2020
32104/2011
95790/2020
28338/2022

VALOR

JULHO

R$

300,00

JULHO

R$ 47.692,08

JULHO
JULHO
JULHO
JULHO
JULHO
JULHO
JULHO
JULHO
JULHO
JULHO

R$ 16.686,74
R$ 21.064,05
R$ 70.354,53
R$
1.846.006,16
R$ 73.330,70
R$ 62.553,14
R$
53,69
R$ 10.860,06
R$ 36.730,81
R$ 88.112,62
R$ 359.274,58

JULHO

R$

2.794,17

JULHO

R$

3.674,05

JULHO

R$

863,70

JULHO

R$

9.601,81

JULHO
JULHO

R$
274,82
R$ 2.575,37

JULHO

R$

JULHO
JULHO

R$ 11.334,01
R$ 3.842,28

JULHO

R$

JULHO

R$ 10.270,90

JULHO

R$

9.834,00

JULHO

R$

319,57

JULHO

R$ 27.880,80

JULHO

R$

JULHO
JULHO

R$
540,78
R$ 12.490,27

221,99

281,00

319,00

JULHO

R$

JULHO
JULHO

R$ 20.000,00
R$ 7.500,00

5.430,00

JULHO

R$ 26.932,95

JULHO
JULHO

R$ 5.500,00
R$ 15.355,15

JULHO

R$

3.202,17

JULHO

R$

2.800,00

JULHO

R$

7.459,40

JULHO

R$

5.573,33

JULHO
JULHO
JULHO

R$
R$
R$

4.000,00
7.000,00
3.450,00

MARIA AMÉLIA MATEUS

JULHO

R$

3.330,00

MARIA DO CARMO CASTANHEIRA FANTON

JULHO

R$

2.320,00

1160/2013
MASTROIANNI PRIME IMOBILIÁRIA LTDA
19682/2016 MILENIO LOCAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS LTDA
47793/2013
NELSON VIOTTO JUNIOR
46628/2012
PAULO KAZUO SHODA IMÓVEIS
15743/2012
PORTO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA
54048/2013
PORTO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA
124247/2019
PORTO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA
69816/2014
RENATO FANTON JUNIOR
43355/2020
RILSON PEDROSO IMOBILIÁRIA
43355/2020
RILSON PEDROSO IMOBILIÁRIA
43355/2020
RILSON PEDROSO IMOBILIÁRIA
43355/2020
RILSON PEDROSO IMOBILIÁRIA
43355/2020
RILSON PEDROSO IMOBILIÁRIA
43355/2020
RILSON PEDROSO IMOBILIÁRIA
43355/2020
RILSON PEDROSO IMOBILIÁRIA
43355/2020
RILSON PEDROSO IMOBILIÁRIA
121987/2019 TOCUNDUVA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA
74230/2018
VIVIANE PINHEIRO MOREIRA
CASA DO GAROTO DOS PADRES
193622/2021
ROGACIONISTAS
CASA DO GAROTO DOS PADRES
193622/2021
ROGACIONISTAS
AELESAB - PROGRAMAS DE INTEG. E ASSIST
20789/2011
A CRIANÇA E ADOLESCENTE
AELESAB - PROGRAMAS DE INTEG. E ASSIST
20789/2011
A CRIANÇA E ADOLESCENTE
196040/2021
ANDERSON GABRIEL PIMENTEL EIRELI
CHEIRO VERDE COMÉRCIO DE MATERIAL
49369/2018
RECICLÁVEL AMBIENTAL LTDA
CHEIRO VERDE COMÉRCIO DE MATERIAL
49369/2018
RECICLÁVEL AMBIENTAL LTDA
CHEIRO VERDE COMÉRCIO DE MATERIAL
49369/2018
RECICLÁVEL AMBIENTAL LTDA
CHEIRO VERDE COMÉRCIO DE MATERIAL
47957/2018
RECICLÁVEL AMBIENTAL LTDA
COMPANHIA PROCESSAMENTO DE DADOS
10048/2020
DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP
57187/2018
DICOPY COPIADORA E SERVIÇOS LTDA
DUTOCLEAN LIMPEZA ROBOTIZADA DE
59971/2021
DUTOS LTDA
DUTOCLEAN LIMPEZA ROBOTIZADA DE
59971/2021
DUTOS LTDA
DUTOCLEAN LIMPEZA ROBOTIZADA DE
59971/2021
DUTOS LTDA
DUTOCLEAN LIMPEZA ROBOTIZADA DE
59971/2021
DUTOS LTDA
DUTOCLEAN LIMPEZA ROBOTIZADA DE
59971/2021
DUTOS LTDA
DUTOCLEAN LIMPEZA ROBOTIZADA DE
59971/2021
DUTOS LTDA
DUTOCLEAN LIMPEZA ROBOTIZADA DE
59971/2021
DUTOS LTDA
DUTOCLEAN LIMPEZA ROBOTIZADA DE
59971/2021
DUTOS LTDA
DUTOCLEAN LIMPEZA ROBOTIZADA DE
59971/2021
DUTOS LTDA
DUTOCLEAN LIMPEZA ROBOTIZADA DE
59971/2021
DUTOS LTDA
DUTOCLEAN LIMPEZA ROBOTIZADA DE
59971/2021
DUTOS LTDA
DUTOCLEAN LIMPEZA ROBOTIZADA DE
59971/2021
DUTOS LTDA
DUTOCLEAN LIMPEZA ROBOTIZADA DE
59971/2021
DUTOS LTDA
DUTOCLEAN LIMPEZA ROBOTIZADA DE
59971/2021
DUTOS LTDA
DUTOCLEAN LIMPEZA ROBOTIZADA DE
59971/2021
DUTOS LTDA
DUTOCLEAN LIMPEZA ROBOTIZADA DE
59971/2021
DUTOS LTDA
DUTOCLEAN LIMPEZA ROBOTIZADA DE
59971/2021
DUTOS LTDA
DUTOCLEAN LIMPEZA ROBOTIZADA DE
59971/2021
DUTOS LTDA
DUTOCLEAN LIMPEZA ROBOTIZADA DE
59971/2021
DUTOS LTDA
DUTOCLEAN LIMPEZA ROBOTIZADA DE
59971/2021
DUTOS LTDA
DUTOCLEAN LIMPEZA ROBOTIZADA DE
59971/2021
DUTOS LTDA
DUTOCLEAN LIMPEZA ROBOTIZADA DE
59971/2021
DUTOS LTDA
EMPRESA MUNICIPAL DE
60053/2017 DESENVOLVIMENTO URABANO E RURAL DE
BAURU

35
JULHO
JULHO
JULHO
JULHO
JULHO
JULHO
JULHO
JULHO
JULHO
JULHO
JULHO
JULHO
JULHO
JULHO
JULHO
JULHO
JULHO
JULHO

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

5.580,00
20.000,00
1.670,00
3.300,00
5.819,52
2.646,69
2.100,00
2.320,00
966,00
966,00
966,00
966,00
1.932,00
1.932,00
7.728,00
8.350,00
3.163,00
2.116,00

AGOSTO

R$ 165.590,51

AGOSTO

R$

4.000,00

421

R$

6.500,00

423

R$

6.500,00

631

R$

7.721,98

72303

R$

1.761,52

72304

R$

607,45

76601

R$

2.695,40

80102

R$ 13.099,03

17077

R$ 84.534,17

42241

R$

3.756,00

21917

R$

151,08

21918

R$

302,16

21919

R$

755,40

21920

R$

302,16

21921

R$

453,24

21922

R$

151,08

21923

R$

302,16

21924

R$

302,16

21925

R$

302,16

21926

R$

1.208,64

21927

R$

302,16

21928

R$

302,16

21929

R$

453,24

21930

R$

906,29

21931

R$

906,29

21932

R$

151,08

21933

R$

1.305,46

21934

R$

1.150,50

21935

R$

85,22

21968

R$

1.090,10

21969

R$

3.172,68

21970

R$

2.266,20

10827

R$

8.388,99
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EMPRESA MUNICIPAL DE
97363/2021 DESENVOLVIMENTO URABANO E RURAL DE
BAURU
EMPRESA MUNICIPAL DE
106553/2021 DESENVOLVIMENTO URABANO E RURAL DE
BAURU
EMPRESA MUNICIPAL DE
53493/2017 DESENVOLVIMENTO URABANO E RURAL DE
BAURU
EMPRESA MUNICIPAL DE
112283/2020 DESENVOLVIMENTO URABANO E RURAL DE
BAURU
EMPRESA MUNICIPAL DE
59264/2017 DESENVOLVIMENTO URABANO E RURAL DE
BAURU
EMPRESA MUNICIPAL DE
148990/2019 DESENVOLVIMENTO URABANO E RURAL DE
BAURU
EMPRESA MUNICIPAL DE
112283/2020 DESENVOLVIMENTO URABANO E RURAL DE
BAURU
EMPRESA MUNICIPAL DE
60053/2017 DESENVOLVIMENTO URABANO E RURAL DE
BAURU
EMPRESA MUNICIPAL DE
59264/2017 DESENVOLVIMENTO URABANO E RURAL DE
BAURU
EMPRESA MUNICIPAL DE
148990/2019 DESENVOLVIMENTO URABANO E RURAL DE
BAURU
EMPRESA MUNICIPAL DE
114472/2021 DESENVOLVIMENTO URABANO E RURAL DE
BAURU
EMPRESA MUNICIPAL DE
114472/2021 DESENVOLVIMENTO URABANO E RURAL DE
BAURU
87423/2021
ENGFOX CONSTRUÇÕES EIRELI
194669/2021

JOCEAN INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA
MULTILIXO REMOÇÕES DE LIXO SOCIEDADE
6194/2020
SIMPLES LTDA
90355/2021
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA
SÓ LETRINHAS EDITORA E DISTRIBUIDORA
135615/2020
DE LIVROS EIRELI
44228/2018
TRANSURB

10830

R$ 12.586,00

10831

R$ 37.879,67

10832

R$ 15.594,50

10833

R$ 37.111,84

10834

R$

10835

R$ 131.040,00

10836

R$

10838

R$ 29.416,72

10839

R$

10840

R$ 48.267,96

10841

R$

10842

R$ 29.063,87

1.113,60

4.324,32

2.030,00

5.608,51

1

R$ 180.000,00

722

R$ 14.087,99

325663

R$ 154.152,18

458426

R$

7.417,02

425

R$ 32.721,09

198486-4657

R$ 13.318,10
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INFRAÇÕES
Capítulo II – Das Infrações e das Penas - art. 42 da Lei 4368/99
“Ao infrator serão aplicadas penalidades na seguinte ordem:
I - arrancar mudas de árvores- multa de 40 UFIRs, por muda e replantio;
II - por infração ao disposto no artigo 30 desta lei- multa de 40 UFIRs;
III - promover poda drástica em qualquer espécie vegetal de porte arbóreo: multa de 180 UFIRs, por árvore;
IV - Suprimir ou anelar espécie arbórea sem a devida autorização: multa de 300 UFIRs, por árvore e
replantio;
V - Desrespeitar quaisquer dos artigos referentes ao planejamento de arborização urbana - multa de até
1000 UFIRs e embargo das obras, até que se cumpra com as obrigações imposta na lei;
VI - Não replantio legalmente exigido - multa de 180 UFIRs por mês de atraso e por árvore.”
ESPÉCIES ADEQUADAS PARA ARBORIZAÇÃO URBANA
Nas calçadas que dão suporte a rede elétrica deverão ser plantadas mudas de pequeno porte:
Sugestão: caqui do cerrado (Diospyros híspida); cerejeira do rio grande (Eugenia involucrata); tamanqueiro
(Byrsonima intermedia); astrapéia (Dombeya wallichii), acerola (Malpighia glabra), araçá (Psidium
cattleianum), grevílha anã (Grevillea banksii), cambuí (Myrciaria tenella), calicarpa (Callicarpa reevesii),
pitanga (Eugenia uniflora); mulungu do litoral (Erythrina speciosa); neve da montanha (Euphorbia
leucocephala); urucum (Bixa orelana); flamboyant mirim (Caesalpinia pulcherrima), escova de garrafa
(Callistemon sp.), siraricito (Cojoba sophorocarpa), nêspera (Eriobotrya japonica), calabura (Muntingia
calabura), ipê branco (Tabebuia rosea-alba), Calliandra (Calliandra houstoniana), jabuticaba (Myrciaria
cauliflora), uvaia (Eugenia pyriformis), Amora (Morus nigra), Jambo branco (Syzygium aqueum), Pausanto (Kielmeyera coriácea), Folha de Serra (Ourateas spectabilis), Romã (Punica granatum), Cerejeira
(Prunus campanulata), Pequeno Barbatimão (Stryphnodendron adstringens, S. polyphyllum), Cerejeira
ornamental (Prunus serrulata), Gabiroba (Campomanesia xanthocarpa).
Nas calçadas opostas a rede elétrica ou possuírem fiação compacta deverão ser plantadas mudas de médio
porte:
Sugestão: jacarandá mimoso (Jacaranda mimosifolia), quaresmeira (Tibouchina granulosa), pata-de-vaca
(Bauhinia sp), louro pardo (Cordia trichotoma); alecrim de campinas (Holocalyx balansae); pau terra (
Qualea grandiflora; Qualea parviflora); amendoim falso (Acosmium subelegans); caviuna do cerrado
(Dalbergia miscolobium); amendoim do campo (Platypodium elegans), bico de pato (Machaerium
aculeatum); barbatimão (Stryphnodendron rotundifolium), candeia (Piptocarpha rotundifolia); falso
barbatimão (Dimorphadra mollis); jacarandá do campo (Machaerium acutifolium); aldrago (Pterocarpus
violaceus), olho de dragão (Adenanthera pavonina), pequi (Caryocar brasilienses), aroeira pimenteira
(Schinus terebinthifolia), sibipiruna (Caesalpinia pluviosa), chuva de ouro (Cassia fistula), pau Brasil
(Caesalpinia echinata), ipê amarelo do cerrado (Tabebuia aurea); ipê amarelo (Tabebuia chrysotricha),
grumixama (Eugenia brasiliensis), magnólia branca (Magnolia grandiflora), magnólia amarela
(Michelia champaca), amendoinzeiro (Platypodium elegans), fedegoso (Senna macranthera), cabreúva
(Myroxylon peruiferum), lofantera da amazônia (Lophanthera lactescens), tipuana (Tipuana tipu), resedá
gigante (Lagerstroemia speciosa), acácia mimosa (Acacia podalyraefoli), dedaleiro (Lafoensia pacari),
tamanqueira (Pera glabrata), mirindiba rosa (Lafoensia glyptocarpa), melaleuca (Melaleuca alternifolia
); Mulungu – Coral (Erythrina verna), Quereutéria (Koelreuteria paniculata), Tamarindo (Tamarindus
indica), Albizia (Albizia lebbeck), Chapéu de Sol ( Terminalia catappa), Alfeneiro ( Ligustrum lucidum),
Saboneteira (Sapindus saponaria), Jambo Amarelo (Syzygium jambos), Oliveira (olea europaea),
Amarelinho (Plathymenia reticulata), Cedro (Cedrela fissilis), Jenipapo (Genipa americana), Cambuci
(Campomanesia phaea), Ipê Felpudo (Zeyheria tuberculosa).
SOLICITAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE ÁRVORES

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

PROCESSO

41209/2022

DECISÃO

DEFERIDO

INTERESSADO (A)

RODRIGO NOVELINI INACIO
RUA BERNARDINO DE CAMPOS, Nº13-89, PMB: 5/0141/008 – VILA
ENDEREÇO
SOUTO
ESPÉCIE DEFERIDA
Sibipiruna (caesalpinia pluviosa), localizada ao centro do imóvel.
Substituição e replantio de uma espécie de médio porte a ser executado pelo
requerente.
PROCESSO
DECISÃO
INTERESSADO (A)
ENDEREÇO
ESPÉCIE
INDEFERIDA
RECOMENDAÇÕES

53835/2022
INDEFERIDO
GABRIEL HENRIQUE NICOLAU DOS ANJOS ALAMEDA AMOR PERFEITO, Nº 8-54, PMB: 4/0139/005 - MADUREIRA
Ipê rosa - handroanthus heptaphyllus, localizada à direita do imóvel
Nenhuma ação recomendada.

PROCESSO
53851/2022
INDEFERIDO
DECISÃO
INTERESSADO (A)
GABRIEL HENRIQUE NICOLAU DOS ANJOS ENDEREÇO
ALAMEDA AMOR PERFEITO, Nº 8-54, PMB: 4/0139/005 - MADUREIRA
ESPÉCIE
Ipê rosa - handroanthus heptaphyllus, localizada à esquerda do imóvel
INDEFERIDA
RECOMENDAÇÕES Nenhuma ação recomendada. Observar se a inclinação se acentua com o tempo.
PROCESSO
DECISÃO
INTERESSADO (A)

55892/2022
DEFERIDO
AUGUSTINHO CHELSKI
ALAMEDA MACEDÔNIA, Nº 8-78, PMB: 4/1138/007 - PARQUE SANTA
ENDEREÇO
EDWIGES
Chapéu de sol (terminalia catappa), localizada na lateral do imóvel, na
ESPÉCIE DEFERIDA
ALAMEDA MARTE.
Substituição e replantio de uma espécie de médio porte a ser executado pelo
requerente.
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PROCESSO
DECISÃO
INTERESSADO (A)

69790/2022
DEFERIDO
MARGARIDA MARTINS QUINHONEIRO
RUA WALDEMAR FABRIS, Nº 02-120, PMB: 4/1307/020 ENDEREÇO
PARQUE JARAGUÁ
ESPÉCIE DEFERIDA
Monguba - pachira aquatica, localizada à esquerda do imóvel.
Substituição e replantio de uma espécie de médio porte a ser executado pelo
requerente.
PROCESSO
DECISÃO
INTERESSADO (A)

74283/2022
DEFERIDO
MILTON GILBERTO RIZZATO TOCCHETTO
RUA CAETANO RANIERI, 0-0 L22 QV, PMB: 5/1434/022 - QUINTA
ENDEREÇO
RANIERI
ESPÉCIE DEFERIDA
Aroeira salsa - schinus molle, localizada ao centro do imóvel.
Substituição e replantio de uma espécie de médio porte a ser executado pelo
requerente.
PROCESSO
DECISÃO
INTERESSADO (A)
ENDEREÇO
ESPÉCIE
INDEFERIDA

75810/2022
INDEFERIDO
PEDRO LOPES DA SILVA
ALAMEDA DOS HELIOTROPOS, 7-0 PTLT-A QD15, PMB: 4/0133/001 JARDIM ARARUNA
Chapéu de sol (terminalia catappa), localizada à esquerda do imóvel
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Alex Marciano Bueno - matrícula 32.279
Francisco Rocha Junior – matrícula 31.003
José Rafael Pereira Lima – matrícula 30.947
Andressa Rodrigues Aguiar - matrícula 33.743
Israel Ferreira da Silva – matrícula 32.389
Bauru, 04 de Agosto de 2022.
LEVI MOMESSO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Secretaria de Planejamento

Nilson Ghirardello
Secretário

CONVITE DE AUDIÊNCIA PÚBLICA - VIRTUAL
A Secretaria de Planejamento, em atendimento ao que lhe cabe no dispositivo do Artigo 11, §1º da Lei 6626
de 18 de fevereiro de 2015 e no decreto 14.737 de 23 de abril de 2020, vem tornar público:
A FRZ INCORPORADORA BAURU 02 SPE LTDA convida a comunidade em Geral, membros dos
Conselhos Municipais de Habitação e do Conselho do Município de Bauru e demais Autoridades Municipais
para participarem da Audiência Pública sobre o Estudo de Impacto de Vizinhança da APROVAÇÃO DO
EDIFÍCIO VERTICAL MULTIFAMILIAR RESIDENCIAL E COMERCIAL, localizado na Rua Severino
Lins com Rua Juan Mermoz e Rua Rubens de Mello e Souza, Lotes A, B, C e D, da Quadra 05, Parque
Jardim Europa, Bauru – São Paulo – CEP 17.018-600.

Sem critério para corte no momento, arvore equilibrada, caducifólia com queda
RECOMENDAÇÕES
das folhas nesta época do ano.

A audiência ocorrerá no dia 22 de agosto de 2022, às 18 horas, por meio da plataforma Youtube, através do
link: https://youtu.be/6GMLvioEwM4.

PROCESSO
DECISÃO
INTERESSADO (A)
ENDEREÇO

O Estudo de Impacto de Vizinhança do referido empreendimento ficará disponível para sugestões públicas
através do e-mail parcelamentosolo_ddn@bauru.sp.gov.br e consultas no link: https://drive.google.com/
drive/folders/19tkMKEv4GOanyEIbBn00za4uelfsG3j-?usp=sharing até o dia (29/08/2022).

77110/2022
DEFERIDO
ESPOLIO DE JOÃO PEREIRA
RUA SÃO VICENTE, Nº 4-40, PMB: 5/0295/008 – VILA BELA
Chapéu de sol (terminalia catappa), localizada na lateral do imóvel, na RUA
ESPÉCIE DEFERIDA
ANDRE DOS SANTOS ROFRIGUES.
Substituição e replantio de uma espécie de médio porte a ser executado pelo
requerente.
PROCESSO
DECISÃO
INTERESSADO (A)
ENDEREÇO
ESPÉCIE
INDEFERIDA
RECOMENDAÇÕES
PROCESSO
DECISÃO
INTERESSADO (A)
ENDEREÇO
ESPÉCIE
INDEFERIDA

79512/2022
INDEFERIDO
JOSÉ ALVES
ALAMEDA ATHENAS, Nº 10-43, PMB: 4/1092/015 – PARQUE SANTA
EDWIGES

ERRATA DA PUBLICAÇÃO DO CONVITE DE AUDIÊNCIA PÚBLICA - VIRTUAL
FRZ Incorporadora Bauru 02 SPE LTDA
Onde se lê: A audiência ocorrerá no dia 19 de agosto de 2022, às 18 horas, por meio da plataforma
Youtube, através do link: https://youtu.be/6GMLvioEwM4.
Leia-se: A audiência ocorrerá no dia 22 de agosto de 2022, às 18 horas, por meio da plataforma Youtube,
através do link: https://youtu.be/6GMLvioEwM4.

Secretaria de Saúde

Saboneteira (sapindus saponaria), localizada à esquerda do imóvel

Alana Trabulsi Burgo
Secretária

Nenhuma ação recomendada.
81876/2022
INDEFERIDO
LIDIA MARIA MARTINS
RUA SÃO SEBASTIAO, 1-0 L205 Q1-B, PMB: 4/0567/003 - JARDIM
PRUDENCIA
Cabreúva (myroxylon peruiferum), localizada ao centro do imóvel

Houve poda irregular. Realizar ampliação de canteiro. Realizar poda de manejo
RECOMENDAÇÕES
(equilibro de copa, limpeza).
PROCESSO
DECISÃO
INTERESSADO (A)
ENDEREÇO

82603/2022
DEFERIDO
MARIANA RIBEIRO DA SILVA SANTANA
RUA MARTIM AFONSO, Nº 10-78, PMB: 5/0156/001 – VILA SOUTO
Sibipiruna (caesalpinia pluviosa), localizada na lateral do imóvel, na RUA
ESPÉCIE DEFERIDA
MIGUEL COUTO.
Substituição e replantio de uma espécie de médio porte a ser executado pelo
requerente.
PORTARIA 74/2022
LEVI MOMESSO, Secretário Municipal do Meio Ambiente, no uso de suas atribuições Legais RESOLVE:
Em conformidade com o DECRETO Nº 10088 de 20 DE SETEMBRO DE 2005, autorizar os servidores
abaixo relacionados para dirigir as viaturas que pertencem a Secretaria do Meio Ambiente por um período
de 06 (seis) meses, com todas as responsabilidades cabíveis, quando da insuficiência aferida no momento
da utilização dos servidores ocupantes do cargo de Motorista.
Saulo Augusto Katz Ferreira do Nascimento – matrícula 33.348
Daniel Lopes da Silva – matrícula 33.270
Marcos César dos Santos Gomes – Matrícula 31.014
Edson Bonifácio Tamachunas – matrícula 31.121
Lucas Alexandre Nunes de Oliveira – matrícula 31.122
Anderson Ribeiro dos Santos – matrícula 32.301
Luiz Carlos de Almeida Neto – matrícula 23.094
Viviane Camila de Oliveira – matrícula 32.270
Wilson Roberto Mantovani - matrícula 27.813
Paulo Henrique Draghi – matrícula 32.664
Fernando Rodrigo dos Santos Mussi – matrícula 32.661

NOTIFICAÇÃO
FICA A EMPRESA BH FARMA COMÉRCIO LTDA, NOTIFICADA DA
DECISÃO PROFERIDA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 74.740/20 QUE APLICOU À
EMPRESA AS SANÇÕES PREVISTAS NOS ARTIGOS 86 E 87, INCISO I, DA LEI FEDERAL Nº
8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1.993, NA CLÁUSULA OITAVA DA ARP Nº 616/20. ASSIM, CONFORME
MOTIVAÇÃO CONSTANTE NO PROCESSO SUPRACITADO, FORAM APLICADAS À EMPRESA,
AS PENALIDADES DE MULTA MORATÓRIA NO VALOR DE R$ 138,00 (CENTO E TRINTA E
OITO REAIS) E DE ADVERTÊNCIA. O VALOR RETRO REFERIDO, SE POSSÍVEL, DEVERÁ SER
COMPENSADO DAS PARCELAS FUTURAS DEVIDAS À EMPRESA, NOS TERMOS DO § 3º, DO
ART. 86 DA LEI FEDERAL N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1.993. NÃO HAVENDO CRÉDITOS
DISPONÍVEIS A FAVOR DA EMPRESA, O VALOR DEVERÁ SER RECOLHIDO AOS COFRES
MUNICIPAIS, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS, NO PRAZO DE
20 (VINTE) DIAS, CONTADOS DO RECEBIMENTO DESTA. NÃO HAVENDO O PAGAMENTO, O
VALOR DEVIDO SERÁ INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA PARA FUTURA EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. DESSA DECISÃO, CABE RECURSO, NO PRAZO ESTABELECIDO PELA
LEGISLAÇÃO VIGENTE PERTINENTE À MATÉRIA.
BAURU, 29 DE JULHO DE 2.022.
ALANA TRABULSI BURGO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
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
Indeferido Não se enquadrar no artigo 18º e 19º da Lei 5950/2010 combinado
32.265 84639/2022
(PQP)
com os Decretos nº 11.509/2011, 12.235/2013 e 15.503/2021
Indeferido Não se enquadrar no artigo 18º e 19º da Lei 5950/2010 combinado
25.973 106277/2022
(PQP)
com os Decretos nº 11.509/2011, 12.235/2013 e 15.503/2021
Indeferido Não se enquadrar no artigo 18º e 19º da Lei 5950/2010 combinado
33.871 105454/2022
(PQP)
com os Decretos nº 11.509/2011, 12.235/2013 e 15.503/2021
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Indeferido Não se enquadrar no artigo 18º e 19º da Lei 5950/2010 combinado
(PQP)
com os Decretos nº 11.509/2011, 12.235/2013 e 15.503/2021
Indeferido
Não se enquadrar no artigo 20º e/ou 21º da Lei 5950/2010
30.950 74279/2022
(PQPE)
combinado com o Decreto 11509/2011
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.
26.002

69385/2022

Torna público o resultado da análise dos requerimentos para a concessão de:
1– 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 126/2022 (PQPE)
Matricula
25.604
29.907
33.728
24.275
31.020
33.747
31.189
28.850
25.932
31.179

Classe
B-24 para B-30
B-04 par B-10
C-02 para B-02
A-22 para A-28
B-04 para A-04
C-02 para B-02
B-06 para B-12
A-10 para A-16
B-21 para B-27
B-05 para A-05

A partir da data:
29/06/2022
22/06/2022
01/07/2022
29/06/2022
13/06/2022
15/07/2022
20/06/2022
19/07/2022
27/06/2022
06/06/2022

PORTARIA SMS Nº 127/2022 (PQPE)
Eproc
121126/21

Matricula
30.559

Classe
B-03 para A-03

A partir da data:
04/08/2021

PORTARIA SMS Nº 128/2022 (PQPE)
Eproc
79237/2022
106814/2022
101820/2022
112463/2022
105330/2022
98682/2022
98941/2022
100544/2022

Matricula
24.618
800.343
32.223
28.886
800.295
33.734
31.242
800.385

Classe
B-26 para B-32
B-05 para A-05
C-05 para B-05
C-04 para B-04
B-07 para A-07
C-02 para B-02
B-05 para A-05
B-06 para A-06

DIVISÃO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - SEÇÃO DE CONTROLE DE ZOONOSES
COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCES.
113884/22

INTERESSADO
THAINÁ MARIANA GARCIA

A partir da data:
30/05/2022
18/07/2022
07/07/2022
29/07/2022
14/07/2022
04/07/2022
05/07/2022
06/07/2022

DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – SEÇÃO DE CONTROLE DE GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS

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

PROCESSO
87659/2020

ARQUIVAMENTO DE PROCESSO DE LTA POR INDEFERIMENTO:
INTERESSADO
HOME CARE CENE HOSPITALLAR LTDA

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

INTERESSADO

Nº./SÉRIE

7970/2020

CASA DE REPOUSO GERIATRICA AVANT LTDA

001716/F-1

PROCESSO
7970/2020

PROCESSO
RAZÃO
SOCIAL
ATIVIDADE
CNPJ
CEVS

PROCESSO
RAZÃO
SOCIAL
ATIVIDADE
CNPJ
CEVS
CEVS
CEVS
CEVS

PROCESSO
RAZÃO
SOCIAL
ATIVIDADE
CNPJ
CEVS

ARQUIVAMENTO DE PROCESSO:
INTERESSADO
EVERSON DA SILVA ALVAREZ 21563350874
RECURSO DEFERIDO DE AUTO DE INFRAÇÃO:

PROCESSO

INTERESSADO

DIAS

Nº./SÉRIE

103969/2022

MARCELO DO CARMO SALGADOS LTDA

90

16382/F-1

RECURSO INDEFERIDO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCESSO

INTERESSADO

Nº./SÉRIE

104290/2022

AL DAR RESTAURANTE LTDA

16615/F-1

105270/2022

MARCELO DO CARMO SALGADOS LTDA

16384/F-1

AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA ALTERADO PARA AUTO DE
IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA:
PROCESSO
INTERESSADO
Nº./SÉRIE
20145/2022

FERRAZ & USO – ALIMENTOS SAUDÁVEIS LTDA

08731/F-1

20138/2022

FERRAZ & USO – ALIMENTOS SAUDÁVEIS LTDA

08732/F-1

26645/2022

PELLAH ALIMENTOS LTDA

08713/F-1

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE
MULTA:
PROCESSO
INTERESSADO
Nº./SÉRIE
55550/2022
JAD ZOGHEIB & CIA LTDA
04565/F-1
21769/2022

JAD ZOGHEIB & CIA LTDA

04567/F-1

COMUNICAÇÃO DE MINORAÇÃO DO VALOR DE MULTA:
INTERESSADO
CASA DE REPOUSO GERIATRICA AVANT LTDA

PARA:
R$900,00

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE
MULTA:
PROCESSO
INTERESSADO
Nº./SÉRIE
63157/2022
PONTO DOS PÉS LTDA
06227/F-1

PUBLICAÇÃO DE 03-08-2022 A 05-08-2022

PROCESSO
187732/2021

N°/SÉRIE
03360/F-1

PUBLICAÇÃO DE: 30/07/2022 a 03/08/2022

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL SAÚDE
Lei Municipal 5950/2010

Eproc
96695/2022
93120/2022
97856/2022
96693/2022
87857/2022
105677/2022
91181/2022
98547/2022
95344/2022
83136/2022

SÁBADO, 06 DE AGOSTO DE 2.022

CANCELAMENTO DE Nº. CEVS:
11626/2004
CARDIO CLINICA TERRA LTDA
MEDICA
04.387.560/0004-44
350600301-863-000050-1-0
CANCELAMENTO DE Nº. CEVS:
12698/2006
CARDIOCLINICA L.M. LTDA
MEDICA
07.848.626/0001-00
350600301-864-000005-0-7
350600301-863-000081-1-7
350600301-864-000005-1-5
350600301-864-000020-1-0
CANCELAMENTO DE Nº. CEVS:
176389/2019
T.D CLINICA MEDICA LTDA
MEDICA
33.961.198/0002-00
350600301-863-003947-1-8

Errata:
Publicado no Diário Oficial do Município em 04/08/2022, pág. 19
Onde se lê:
COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCESSO
INTERESSADO
104939/2022 MEMORIAL BAURU NECROPOLE ECUMENICA VERTICAL LTDA

Nº./SÉRIE
15130/C-1

Leia-se:
PROCESSO
104939/2022

RECURSO DEFERIDO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
INTERESSADO
DIAS
MEMORIAL BAURU NECROPOLE ECUMENICA
90
VERTICAL LTDA

Seção III
Editais

Nº./SÉRIE
15130/C-1

SÁBADO, 06 DE AGOSTO DE 2.022
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CONSELHOS E FUNDOS MUNICIPAIS
6ª Reunião Ordinária Online de 2022 (virtual)
Conselho Municipal de Políticas Públicas de Álcool e Outras Drogas de Bauru- COMAD
O Conselho Municipal de Políticas Públicas de Álcool e Outras Drogas de Bauru -COMAD, através de sua
presidente, de acordo com o artigo 34 inciso I de seu Regimento Interno, CONVOCA, os conselheiros (as) e
seus respectivos suplentes, designados pelo Decreto nº 15462/2021, assim como as pessoas comprometidas
e interessadas nos assuntos pertinentes a políticas públicas de Álcool e Outras Drogas, para participarem da
6ª Reunião Ordinária de 2022, a ocorrer em ambiente virtual, como segue:
Data: 09/08/2022 – 3ª feira as 9h00
Link da reunião: https://meet.google.com/day-fuis-dex
PAUTA:
I - Expediente
- Aprovação da Ata da Reunião Ordinária realizada em 07/06/2022.
- Informes
II- Ordem do Dia:
- Discussão sobre a retomada presencial;
- Avaliação da Semana de Políticas Públicas de Álcool e outras drogas de Bauru;
- Definição do calendário do segundo semestre;
- Planejamento do segundo semestre.
III- Palavra aos Conselheiros e Participantes
Bauru, 03 de agosto de 2022
Magna Gabriella Viganó Cavalcanti
Presidente do COMAD
Gestão 2021 a 2023
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO. (QUADRIÊNIO 2019-2022). Dia 11/08, quinta-feira, às
16h.
CONVOCAMOS os membros Titulares e Suplentes do CONSELHO MUNICIPAL DE CIÊNCIA,
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (QUADRIÊNIO 2019-2022), para REUNIÃO ORDINÁRIA no dia
11/08/2022, às 16h, a ser realizada em ambiente virtual. As justificativas de ausência deverão ser
encaminhadas para o e-mail: inova@bauru.sp.gov.br.
CONVOCAÇÃO 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CMCN
CONSELHO MUNICIPAL DA COMUNIDADE NEGRA
Prezados (as) Senhores (as),
O Conselho Municipal da Comunidade Negra de Bauru convoca para a 13ª reunião ordinária do dia 08 de
agosto de 2022, os (as) Conselheiros (as) eleitos e seus respectivos suplentes da gestão 2021-2023, assim
como as demais pessoas comprometidas e interessados nos assuntos pertinentes à Comunidade Negra de
Bauru, a participarem da reunião extraordinária deste conselho, conforme segue:
Dia: 08 agosto de 2022 (Segunda-Feira)
Horário: das 19h00min às 20h00min.
Local: aplicativo Google.Meet
Link da vídeo chamada: https://meet.google.com/apk-omfa-emj
Pauta
1. Formação (15 min.)
2. Resultados Prêmio Tereza de Benguela
3. Participação no desfile cívico 7 de setembro (9h)
4. Processo Seletivo nº 03/2022 – Organizações da Sociedade Civil - https://www.gov.br/mdh/pt-br/
navegue-por-temas/atuacao-internacional/editais-2022.
5. Atas do 1º semestre ( link do drive ), para que possamos aprová-las e efetuar o relatório semestral.
6. Prêmio Zumbi dos Palmares e Luíza Mahin
7. Semana da Diversidade
Ressalto a importância da presença do SUPLENTE e do TITULAR, pois as decisões implicarão na gestão
atual e nas posteriores. Precisamos de um CMCN forte.
Atenciosamente,
__________________________________________
Prof.ª M.ª Sebastiana de Fátima Gomes
Presidenta do Conselho Municipal da Comunidade Negra - Gestão 2021/2023
Telefone: +55 14 997399487
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – CAE.
(GESTÃO 2022 - 2026)
(dia 08/08/2022, sexta-feira, às 14:30 horas de forma virtual através do sistema Meet do Google.)
1. Considerando o Decreto n° 16.046 de 19 de ABRIL de 2022 que nomeou os membros do Conselho
Municipal da Alimentação Escolar e da lei municipal 6.589 de 14 de novembro de 2014 no capítulo IV que
versa sobre o mesmo Conselho em todas as suas características e funções.
CONVOCAMOS os membros TITULARES e SUPLENTES para Reunião Extraordinária, dia
08/08/2022, às 14:30 horas, que transcorrerá integralmente de forma virtual.
Pauta: - Substituição de membros que solicitam o desligamento;
- Eleição de nova diretoria executiva;
- Informes Gerais.
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REUNIÃO ORDINÁRIA – CODEPAC

Prezados(as) Senhores(as),
O Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Bauru convoca para a reunião ordinária do dia 09 de agosto
de 2022 os (as) conselheiros(a) eleitos(as) e seus respectivos suplentes da gestão 2021/2022, assim como
as demais pessoas comprometidas e interessadas nos assuntos pertinentes a Preservação dos Patrimônios
Histórico e Culturais de Bauru, a participarem da reunião ORDINÁRIA deste Conselho, conforme segue:
Dia: 09 de agosto de 2022 (Terça-Feira)
Horário: das 10h30 às 12h
Local: aplicativo Meet.
Link: https://meet.google.com/gkg-wuai-vwy
Pauta
1.
2.
3.

Informe sobre parecer da Casa Mauro Rasi e Caixa d’água Vila Dutra;
Indicação membro conselho para Grupo de Trabalho da Lei Paulo Gustavo;
Escolha do Conselho para relator dos processos da Casa Quaggio;
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA DE EDUCAÇÃO BÁSICA/ CME
(BIÊNIO 2021-2023)
Dia 08/08/2022, segunda-feira, às 14h

CONVOCAMOS os membros Titulares e Suplentes da CÂMARA DE EDUCAÇÃO BÁSICA do Conselho
Municipal de Educação – (Biênio 2021-2023), para REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA a realizar-se no dia
08/08/2022, segunda-feira, às 14h no formato presencial e/ou híbrido.
Pauta:
1.
Aprovação do Parecer final da CEB/CME sobre o Currículo de Bauru para Educação Infantil e
Ensino Fundamental (Regular e EJA).
2.
Fechamento da Central de Vagas - Ofício nº 087/22 Representação nº 3059/22 da 13ª Promotoria
de Justiça de Bauru
3.
Outros
As justificativas de ausência deverão ser encaminhadas para o e-mail conselhos@educa.bauru.sp.gov.br
Maria José Masé Bettini dos Santos
Presidente do Conselho Municipal de Educação de Bauru
(Biênio 2021-2023)

AVISOS
AVISO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO - Processo nº 52.166/2022 – Modalidade:
Dispensa de Licitação, com fulcro no art. 24, inciso VIII da Lei Federal nº 8.666/93 - Interessada:
Secretaria Municipal de Obras. – Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO DE ENGENHARIA DE TRÂNSITO - ELABORAÇÃO DE PROJETO. - PROPONENTE:
EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE BAURU - EMDURB Valor total: R$ 4.202.000,00 - Ratificação: 04/08/2022, pela Prefeita Municipal.
Bauru, 05/08/2022 – Edimerson Agnelo da Silva – Diretor Substituto da Divisão de Licitações.
NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - Edital nº 427/2022 – Processo nº 17.162/2022
– Modalidade: Pregão Eletrônico nº 312/2022 – do tipo MENOR PREÇO POR LOTE – AMPLA
PARTICIPAÇÃO - OBJETO: AQUISIÇÃO DE CORRENTES E ACESSÓRIOS DE ELEVAÇÃO
PARA O IÇAMENTO E MOVIMENTAÇÃO DE TUBOS, CÉLULAS DE CONCRETOS, TAMPAS,
POSTES DE EUCALIPTO E OUTROS, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NOS
ANEXOS I E III DO EDITAL. Interessado: Secretaria de Obras. Data do Recebimento das propostas:
até às 09h do dia 23/08/2022. Abertura da Sessão: 23/08/2022 às 09h. Informações e edital na Secretaria
da Administração/Divisão de Licitações, sito na Praça das Cerejeiras, 1-59, Vila Noemy – 2º andar, sala
10 - CEP. 17.014-500 – Bauru/SP, no horário das 08h às 12h e das 13h às 17h e fones (14) 3235-1077 ou
(14) 3235-1062 ou através de download gratuito no site www.bauru.sp.gov.br, ou através do site www.
bec.sp.gov.br – OC nº 820900801002022OC00399 onde se realizará a sessão de pregão eletrônico, com os
licitantes devidamente credenciados.
Bauru, 05/08/2022 – Edimerson Agnelo da Silva – Diretor Substituto da Divisão de Licitações
NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - Edital nº 345/2022 - Processo nº 18.520/2020
(apenso 63029/2022) – Modalidade: Concorrência Pública nº 016/2022 - Regime de Empreitada
Por Preço Global - Tipo Menor Preço Global – Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE
ENGENHARIA PARA RETOMADA DE OBRA DE REFORMA (PARTE DA OBRA JÁ FOI
REALIZADA) DE UM PRÉDIO QUE ABRIGAVA A ANTIGA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA CIA
PAULISTA [ÁREA CONSTRUÍDA A SER REFORMADA DE 536,45 M²] COM REFORMA AMPLA,
CONTENDO OS SERVIÇOS: TROCA DO PISO, REVESTIMENTO, PINTURA COMPLETA
[PARTE DO PRÉDIO], REDE DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL, NOVA INSTALAÇÕES
HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS, SUBSTITUIÇÃO DE FORROS, INSTALAÇÃO DE NOVOS
CAIXILHOS, CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS PARA FUNCIONAMENTO DE SERVIÇOS DE
CARÁTER CULTURAL, COMO: PRAÇA PARA EXPOSIÇÕES EXTERNAS, SALAS PARA
GALERIAS, MUSEU, ETC... SENDO TODOS PARA ABRIGAR OS SERVIÇOS DE CULTURA DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA NO CENTRO DA CIDADE DE BAURU/SP - LOCAL:
RUA AGENOR MEIRA, QT.º 02, S/N.º [COM A RUA JULIO PRESTES] CEP 17010-220 - SETOR
04 – PÁTIO FERROVIÁRIO – CENTRO - BAURU – SP, COM DEMAIS FORNECIMENTO DE
MATERIAIS, MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E TUDO O MAIS QUE SE FIZER BOM E
NECESSÁRIO, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E NORMAS OFERECIDAS
PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PERTENCENTE AO CONVÊNIO ESTADUAL Nº
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153/2019 - POR INTERMÉDIO DO CONSELHO GESTOR DO FUNDO ESTADUAL DE DEFESA
DOS INTERESSES DIFUSOS - Interessado: Gabinete Convênios/Secretaria Municipal de Cultura.
Para ser admitida a presente Concorrência, deverá o interessado entregar na Secretaria da Administração,
sito na Praça das Cerejeiras, 1-59, 2º andar – Vila Noemy, na cidade de Bauru/SP - CEP. 17014-500, até o
horário da sessão, que será às 09h30 do dia 13/09/2022, os envelopes a que se refere o item VIII do Edital.
O edital de licitação e os documentos constantes (Planilha, Projeto e Memorial Descritivo) poderão
ser adquiridos junto à Secretaria de Administração/Divisão de Licitações, até o dia 12/09/2022, na
Praça das Cerejeiras, 1-59 – 2º andar, a partir da primeira publicação do presente, no horário das 08h
às 12h e das 13h às 17h e fones (14) 3235-1337 ou (14) 3235-1137 ou através de download gratuito no site
www.bauru.sp.gov.br.
Bauru, 05/08/2022 – Edimerson Agnelo da Silva – Diretor Substituto da Divisão de Licitações.
NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - Edital n.º 376/2022 - Processo n.º 12.723/2022
– Modalidade: Convite nº 001/2022 - Regime de Empreitada Por Preço Global - Tipo Menor Preço
Global – Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA
PARA SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO EXECUTIVO – PROJETO DE
ESTRUTURAS METÁLICAS (COBERTURAS), DO PRÉDIO DO ALMOXARIFADO CENTRAL,
LOCALIZADO A AVENIDA HELIO POLICE, QT 2, S/N°, JARDIM REDENTOR, CEP 17032-290,
BAURU/SP. Interessado: Secretaria Municipal da Administração. Para ser admitida o presente Convite,
deverá o interessado entregar na Secretaria da Administração, sito na Praça das Cerejeiras, 1-59, 2º andar –
Vila Noemy, na cidade de Bauru/SP - CEP. 17014-500, até o horário da sessão, que será às 09h30 do dia
18/08/2022, os envelopes a que se refere o item IX do Edital. O edital de licitação poderá ser adquirido
junto à Secretaria de Administração/Divisão de Licitações, até o dia 17/08/2022, na Praça das Cerejeiras,
1-59 – 2º andar, a partir da primeira publicação do presente, no horário das 08h às 12h e das 13h às 17h e
fones (14) 3235-1337 ou (14) 3235-1113 ou através de download gratuito no site www.bauru.sp.gov.br.
Bauru, 05/08/2022 – Edimerson Agnelo da Silva – Diretor Substituto da Divisão de Licitações.
NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - Edital nº 374/2022 – Processo nº 43.200/2022 –
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 196/2022 - do tipo MENOR PREÇO POR LOTE - PARTICIPAÇÃO
EXCLUSIVA DE ME E EPP - Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO E
INSTALAÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA HORTO FLORESTAL DE BAURU/
SP, CONFORME TERMO DE REFERENCIA ANEXO I DO EDITAL - Interessada: Secretaria do
Meio Ambiente. Data do Recebimento das propostas: até as 9h do dia 19/08/2022. Abertura da Sessão:
19/08/2022 às 9hs. Informações e edital na Secretaria de Administração/Divisão de Licitações, sito na
Praça das Cerejeiras, 1-59, Vila Noemy – 2º andar, sala 10 - CEP. 17.014-500 – Bauru/SP, no horário das
08h às 12h e das 13h às 17h e fones (14) 3235-1337 ou através de download gratuito no site www.bauru.
sp.gov.br ou através do site www.bec.sp.gov.br - Oferta de Compra: 820900801002022OC00397, onde se
realizará a sessão de pregão eletrônico, com os licitantes devidamente credenciados.
Bauru, 05/08/2022 – Edimerson Agnelo da Silva – Diretor Substituto da Divisão de Licitações.
NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - Edital nº 277/2022 – Processo nº 26.902/2022
e apenso 67.369/2022 – Modalidade: Pregão Eletrônico nº 171/2022 – do tipo MENOR PREÇO
POR LOTE – MODO EXCLUSIVA PARA ME E EPP - Objeto: AQUISIÇÃO DE TELA DE
SOMBREAMENTO E PROTEÇÃO PARA VIVEIROS, POR MEIO DE ENTREGA ÚNICA,
CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I e III DO EDITAL Nº 277/2022 – Interessadas:
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Secretaria Municipal das Administrações Regionais. Data do
Recebimento das propostas: até às 09h do dia 23/08/2022. Abertura da Sessão: dia 23/08/2022 às 09h.
Informações e edital na Secretaria da Administração/Divisão de Licitações, sito na Praça das Cerejeiras,
1-59, Vila Noemy – 2º andar, sala 10 - CEP. 17.014-900 – Bauru/SP, no horário das 08h às 12h e das 14h
às 17h e fones (14) 3235-1062 ou (14) 3235-1077 ou através de download gratuito no site www.bauru.
sp.gov.br, ou através do site www.bec.sp.gov.br – Oferta de Compra 820900801002022OC00395, onde se
realizará a sessão de pregão eletrônico, com os licitantes devidamente credenciados.
Bauru, 05/08/2022 – Edimerson Agnelo da Silva – Diretor Substituto da Divisão de Licitações.
AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO – Edital nº 428/2022 - Chamamento Público nº 25/2022
- Processo nº 74324/2022 – Objeto: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CONTRATAÇÃO DE
PROFISSIONAIS PARA A 19ª FEIRA DO LIVRO - FESTA LITERÁRIA. – Interessada: Secretaria
Municipal de Cultura. Os interessados deverão entregar na Secretaria Municipal de Cultura, até às 17hs
(dezessete horas) do dia 30 (trinta) de agosto de 2022, o envelope a que se refere o item 16.1 deste Edital.
O edital de Chamamento poderá ser adquirido junto à Secretaria Municipal de Cultura, sito Av. Nações
Unidas, nº 8-9 –Centro, nesta cidade de Bauru/SP, durante o período de 09 (nove) a 30 (trinta) de agosto
de 2022, das 8h às 17h ou pelo site www.bauru.sp.gov.br, a partir da primeira publicação do presente.
Bauru, 05/08/2022 – Edimerson Agnelo da Silva – Diretor Substituto da Divisão de Licitações.
NOTIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO - Edital nº 352/2022 – Processo nº 175.690/2021 – Modalidade:
Pregão Eletrônico nº 280/2022 - do tipo MENOR PREÇO POR LOTE (AGRUPAMENTO DE ITENS)
– AMPLA PARTICIPAÇÃO - Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE CÓPIAS, ENCADERNAÇÃO EM PLÁSTICO, PLASTIFICAÇÃO, PLOTAGEM
E ESCANEAMENTO, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - Interessados:
Diversas Secretarias Municipais. Notificamos aos interessados no processo licitatório epigrafado que o
julgamento e a classificação havida foi devidamente Homologada em 02/08/2022 pelo Senhor Secretário
Municipal da Administração, a empresa Bauru Center Cópias Comércio e Copiadora Ltda, CNPJ n.
55.277.479/0001-08, da seguinte forma:
LOTE 01 – SERVIÇOS DE CÓPIAS – AMPLA PARTICIPAÇÃO.
Item
01
02
03
04

Qtd. Und.
450
M
460
M
534 UND.
1230 UND.

Especificações Mínimas
Valor Unitário R$
Valor Total R$
13,70
Cópias simples – preto/branco.
6.165,00
16,84
Cópias simples – coloridas.
7.746,40
5,20
Cópias Coloridas A3 Papel 75g/M².
2.776,80
2,60
Cópias Coloridas A4 Papel 75g/M².
3.198,00
VALOR TOTAL DO LOTE 01: R$
19.886,20
LOTE 02 – SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO EM PLÁSTICO (PVC) – AMPLA PARTICIPAÇÃO.
Valor
Valor Total
Item Qtd. Und.
Especificações Mínimas
Unitário R$
R$
Encadernação Em Plástico (Pvc) C/ Espiral, Capa
4,78
01 305 UNID
1.457,90
Transparente E Contra Capa Até 100 Folhas.

SÁBADO, 06 DE AGOSTO DE 2.022

Encadernação Em Plástico (Pvc) C/ Espiral, Capa
6,89
689,00
Transparente E Contra Capa Acima De 100 Folhas.
VALOR TOTAL DO LOTE 02: R$
2.146,90
LOTE 03 – SERVIÇOS DE PLASTIFICAÇÃO – AMPLA PARTICIPAÇÃO.
Valor Unitário
Item Qtd. Und.
Especificações Mínimas
Valor Total R$
R$
Plastificação Tamanho A4, Plástico Mín.
6,01
01 115 UNID.
691,15
0,05mm.
Plastificação Tamanho A3, Plástico Mín.
11,70
02 115 UNID.
1.345,50
0,05mm
VALOR TOTAL DO LOTE 03: R$
2.036,65
LOTE 04 – SERVIÇOS DE PLOTAGEM – AMPLA PARTICIPAÇÃO.
Valor Unitário Valor Total
Item Qtd. Und.
Especificações Mínimas
R$
R$
Plotagem No Papel Sulfite Preto E Branco, Face
13,53
01 465 M
6.291,45
Frente, Gramatura 90gr.
18,88
02 419 M
Plotagem Colorida (Traço De Engenharia).
7.910,72
VALOR TOTAL DO LOTE 04: R$
14.202,17
LOTE 05 – SERVIÇOS DE ESCANEAMENTO – AMPLA PARTICIPAÇÃO.
02

Item
01
02

100 UNID

Qtd.
380
380

Und.
UNID.
UNID.

Especificações Mínimas
Valor Unitário R$
Valor Total R$
8,00
Escaneamento A1.
3.040,00
16,00
Escaneamento A0.
6.080,00
VALOR TOTAL DO LOTE 05: R$
9.120,00
Bauru, 05/08/2022 – Edimerson Agnelo da Silva – Diretor Substituto da Divisão de Licitações.
NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E RESULTADO DE LICITAÇÃO Edital nº 209/2022 – Processo nº 3.221/2022 – Modalidade: Pregão Eletrônico nº 021/2022 - do tipo
MENOR PREÇO POR LOTE – DIFERENCIADA NO MODO COTA RESERVADA PARA ME E
EPP - Objeto: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PROFISSIONAIS E OPERACIONAIS. Interessado:
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento.
Notificamos aos interessados no processo licitatório epigrafado que o julgamento e a classificação havidos
foram devidamente Adjudicado em 29/07/2022 pelo Pregoeiro e Homologado em 03/08/2022 pelo Senhor
Secretário Municipal da Administração, as empresas: D. C. N. UNIFORMES E SERVIÇOS EIRELI,
PIVESSO COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA EPP, PEDRO OLAVO FABBRI FAZIO
CONFECÇÃO E COMÉRCIO EPP e PAULO ROBERTO MACEDO DE MATTOS CONFECÇÕES
EIRELI da seguinte forma:
LOTE 01 – CAMISETAS, CAMISAS E POLOS
EMPRESA: D. C. N. UNIFORMES E SERVIÇOS EIRELI
SEMMA
CAMISETAS, CAMISAS E POLOS - AMPLA PARTICIPAÇÃO
Valor
Marca /
Item Quant. Unid. Tamanho
Descritivo
Unitário
Procedência
R$
Camiseta em malha poliviscose
1
20 Unid.
PP
Styllus
R$ 27,00
(pv malha fria), na cor VERDE
2
30 Unid.
P
Styllus
R$ 27,00
MUSGO, Camiseta em malha
3
30 Unid.
M
Styllus
R$ 27,00
poliviscose (pv malha fria), na cor
4
50 Unid.
G
Styllus
R$ 27,00
VERDE MUSGO, manga curta,
tecido antimicrobial, decote redondo,
5
50 Unid.
GG
Styllus
R$ 27,00
com logotipo da prefeitura de Bauru
estampado em Silk na costas e
6
30 Unid.
EG
Styllus
R$ 27,00
logotipo da “Semma” estampado
7
30 Unid. EXG
Styllus
R$ 27,00
em Silk na frente com a medida de
30 cm de LARGURA X 15 cm de
8
15 Unid. EXGG
Styllus
R$ 27,00
ALTURA, na COR BRANCA.
9
10 Unid.
PP
Styllus
R$ 28,00
Camiseta em malha poliviscose
(pv malha fria), na cor VERDE
10
10 Unid.
P
Styllus
R$ 28,00
MUSGO, MANGA LONGA, tecido
11
20 Unid.
M
Styllus
R$ 28,00
antimicrobial, decote redondo, com
12
50 Unid.
G
Styllus
R$ 28,00
logotipo da prefeitura de Bauru
estampado em Silk na costas e
13
50 Unid.
GG
Styllus
R$ 28,00
logotipo da “Semma” estampado
14
30 Unid.
EG
Styllus
R$ 28,00
em Silk na frente com a medida de
15
15 Unid. EXG
Styllus
R$ 28,00
30 cm de LARGURA X 15 cm de
ALTURA, na COR BRANCA.
16
15 Unid. EXGG
Styllus
R$ 28,00
17
15 Unid.
PP
Styllus
R$ 23,00
Camiseta em malha Poliviscose (PV
18
15 Unid.
P
Styllus
R$ 23,00
malha fria), decote redondo, na cor
cinza mescla claro, manga curta,
19
15 Unid.
G
Styllus
R$ 23,00
com o logotipo do Jardim Botânico
Municipal de Bauru estampado em
silk, na frente, no centro, medindo
20
15 Unid.
XG
Styllus
R$ 23,00
15 cm de altura por 20 cm de
largura.
21

15

Unid.

G

22

15

Unid.

EXG

Camiseta em malha Poliviscose (PV
malha fria), decote redondo, na cor
cinza mescla claro, manga longa,
com o logotipo do Jardim Botânico
Municipal de Bauru estampado em
silk, na frente, no centro, medindo
15 cm de altura por 20 cm de largura

Valor
Total R$
R$ 540,00
R$ 810,00
R$ 810,00
R$
1.350,00
R$
1.350,00
R$ 810,00
R$ 810,00
R$ 405,00
R$ 280,00
R$ 280,00
R$ 560,00
R$
1.400,00
R$
1.400,00
R$ 840,00
R$ 420,00
R$ 420,00
R$ 345,00
R$ 345,00
R$ 345,00

R$ 345,00

Styllus

R$ 26,00 R$ 390,00

Styllus

R$ 26,00 R$ 390,00
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23
24

10
20

Unid.
Unid.

P
M

25

30

Unid.

G

26

30

Unid.

GG

27

30

Unid.

EG

28

20

Unid.

EXG

29

20

Unid.

EXGG

30

20

Unid.

PP

31

30

Unid.

P

32

30

Unid.

M

33

50

Unid.

G

34

50

Unid.

GG

35

30

Unid.

EG

36

30

Unid.

EXG

37

15

Unid.

EXGG

CAMISA EM BRIM
PROFISSIONAL,100%
ALGODÃO, Camisa em brim
profissional 100% algodão, sarja
2x1, com gramatura média 210 g/
m², na cor VERDE MUSGO, gola
esporte prespontada, frente aberta,
com fechamento por botões e
caseados no sentido vertical, mangas
longas, com a inscrição “SEMMA”
na manga esquerda em letras brancas
de 2 cm e “P.M. BAURU” na manga
direita em letras brancas de 2 cm,
com um bolso chapado com cinco
cantos na frente do lado esquerdo,
com o logo do SEMMA estampado
no tamanho de 5,5 x 10 cm (no
bolso)
Camisa tipo polo, manga curta, na
cor VERDE MUSGO, com gola e
punho em malha sanfonada do tipo
ribana verde musgo, confeccionada
em tecido malha fria pv 67%
poliéster e 33% viscose com
gramatura de 175 gm2 (variação
de +/-3%), com 2,0 cm de largura,
bainha da barra com 2,0 cm de
largura costurada na cobertura 2
agulhas as demais partes da peça
deverão ser costuradas em máquina
overloque. Logotipo da “Semma”
estampado em silk na frente no lado
esquerdo de quem veste na COR
BRANCA, medindo 5 cm x 10 cm e
logotipo da Prefeitura estampado em
silk na manga medindo 8 cm x 8 cm
(lado direito)

Styllus
Styllus
Styllus
Styllus
Styllus
Styllus

R$ 49,00 R$ 490,00
R$ 49,00 R$ 980,00
R$
R$ 49,00
1.470,00
R$
R$ 49,00
1.470,00
R$
R$ 49,00
1.470,00
R$ 49,00 R$ 980,00

Styllus

R$ 49,00 R$ 980,00

Styllus

R$ 40,50 R$ 810,00
R$
R$ 40,50
1.215,00
R$
R$ 40,50
1.215,00
R$
R$ 40,50
2.025,00
R$
R$ 40,50
2.025,00
R$
R$ 40,50
1.215,00
R$
R$ 40,20
1.206,00

Styllus
Styllus
Styllus
Styllus
Styllus
Styllus

Styllus

R$ 40,20 R$ 603,00

LOTE 02 – JAQUETAS
EMPRESA: PIVESSO COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA EPP

SEMMA
CALÇAS DE BRIM E CARGO – AMPLA PARTICIPAÇÃO

Valor
Marca /
Valor
Item Quant. Unid. Tamanho
Descritivo
Unitário
Procedência
Total R$
R$
1
10 Unid.
36
Styllus
R$ 49,30 R$ 493,00
R$
2
25 Unid.
38
Styllus
R$ 49,30
1.232,50
R$
3
40 Unid.
40
Styllus
R$ 49,30
1.972,00
R$
Calça de brim na cor VERDE
4
40 Unid.
42
Styllus
R$ 49,30
1.972,00
MUSGO, gramatura 250 g/m²,com
R$
elástico na cintura toda e cordão
5
40 Unid.
44
Styllus
R$ 49,30
1.972,00
para amarrar, sem zíper, 100%
R$
6
40 Unid.
46
Styllus
R$ 49,30
algodão, reforço de costura dupla
1.972,00
em todo fechamento, com dois
R$
7
40 Unid.
48
Styllus
R$ 49,30
bolsos chapados frontais, tipo faca,
1.972,00
dois bolsos chapado na parte de
R$
8
30 Unid.
50
Styllus
R$ 49,30
trás.
1.479,00
R$
9
30 Unid.
52
Styllus
R$ 49,30
1.479,00
Unid.

54

Unid.
Unid.

36
38

13

20

Unid.

40

14

20

Unid.

42

15

20

Unid.

44

16

20

Unid.

46

17

20

Unid.

48

18
19
20

14
14
10

Unid.
Unid.
Unid.

50
52
54

Styllus

R$ 49,30 R$ 986,00

Calça cargo masculina cor azul
escuro. Confeccionada em tecido
67% algodão, 33% poliéster,
gramatura 230 g/m2, sarja 2x1, com
zíper, com um bolso tipo sacola
lateral com tampo a velcro na altura
central da coxa, na perna direita,
2 bolsos faca na frente, 2 bolsos
chapados na parte de trás., com 7
passadores e elástico na cintura
traseira, botão de casa no cós.

Styllus
Styllus
Styllus
Styllus
Styllus
Styllus
Styllus
Styllus
Styllus
Styllus

R$ 55,00 R$ 330,00
R$ 55,00 R$ 550,00
R$
R$ 55,00
1.100,00
R$
R$ 55,00
1.100,00
R$
R$ 55,00
1.100,00
R$
R$ 55,00
1.100,00
R$
R$ 55,00
1.100,00
R$ 55,00 R$ 770,00
R$ 55,00 R$ 770,00
R$ 55,00 R$ 550,00
R$
23.999,50

VALOR TOTAL DO LOTE 4
LOTE 05 – CALÇAS CAMUFLADAS
EMPRESA: PEDRO OLAVO FABBRI FAZIO CONFECÇÃO E COMÉRCIO EPP
SEMMA
CALÇAS CAMUFLADAS - COTA RESERVADA
Item Quant. Unid. Tamanho
1
2

10
10

Unid.
Unid.

44
50

3

10

Unid.

58

Descritivo
Jardim Botânico - Calça
camuflada, em brim rip stop
padrão exército brasileiro, modelo
operacional com dois bolsos faca
na frente, dois atrás e bolso carga
nas laterais.

Valor
Marca /
Valor
Unitário
Procedência
Total R$
R$
Lucyffaz
R$ 97,50 R$ 975,00
Lucyffaz
R$ 97,50 R$ 975,00
Lucyffaz

R$ 97,50 R$ 975,00

VALOR TOTAL DO LOTE 5
LOTE 06 – CAMISETAS, CAMISAS POLO E COLETES
EMPRESA: PAULO ROBERTO MACEDO DE MATTOS CONFECÇÕES EIRELI

1

Valor
Marca /
Valor
Item Quant. Unid. Tamanho
Descritivo
Unitário
Procedência
Total R$
R$
R$
Pivesso
R$ 70,50
1
3
Unid.
M
JAQUETA VERDE MUSGO,
211,50
Confecção em oxford c/ 02 (dois)
R$
2
6
Unid.
G
Pivesso
R$ 72,55
bolsos laterais modelo faca, zíper
435,30
frontal, forrada c/ amantelado todo
R$
3
6
Unid.
GG
Pivesso
R$ 86,80
trançado p/ fixação e maior proteção
520,80
R$
do frio, com estampa silk scream
4
4
Unid.
EG
Pivesso
R$ 86,80
347,20
do brasão da Prefeitura frontal do
R$
lado esquerdo e com estampa em
5
4
Unid. EXG
Pivesso
R$ 95,00
380,00
silk scream com o logo da SEMMA
R$
do direito
6
4
Unid. EXGG
Pivesso
R$ 95,05
380,20
R$
VALOR TOTAL DO LOTE 2
2.275,00
LOTE 03 – CHAPÉU - FRACASSADO
LOTE 04 – CALÇAS DE BRIM E CARGO
EMPRESA: D. C. N. UNIFORMES E SERVIÇOS EIRELI

20

6
10

Item

SEMMA
JAQUETAS - COTA RESERVADA

10

11
12

R$
32.799,00

VALOR TOTAL DO LOTE 1

41

2
3
4
5
6
7
8
9

10

11
12
13

14

15
16

17

SAGRA
CAMISETAS, CAMISAS POLO E COLETES – AMPLA PARTICIPAÇÃO
Valor
Marca /
Quant. Unid. Tamanho
Descritivo
Unitário
Procedência
R$
CAMISETA OPERACIONAL
22 Unid.
M
VV
R$ 26,90
MANGA LONGA, Camiseta
60 Unid.
G
VV
R$ 26,90
operacional manga longa, com
punho, com bolso, tipo t-shirt
72 Unid.
GG
VV
R$ 26,90
básica, gola redonda, fio 30.1,
penteado, 67% poliéster e 33 %
20 Unid.
EG
VV
R$ 26,90
viscose, gramatura de 160 g m2 na
18 Unid. EXG
VV
R$ 26,90
cor verde musgo, com estampa silk
screen do brasão da PMB no bolso e
6
Unid. EXGG estampado nas costas em cor branca
VV
R$ 26,90
Secretaria Municipal de Agricultura
e Abastecimento
Camiseta polo, masculina, malha
22 Unid.
M
VV
R$ 29,50
fria, manga curta, na cor branca com
28 Unid.
G
VV
R$ 29,50
gola e punho em malha sanfonada
58 Unid.
GG
VV
R$ 29,50
tipo ribana na cor verde musgo, com
Silk ou bordado nas costas com as
seguintes impressões “Secretaria
Municipal de Agricultura e
28 Unid. EXG
VV
R$ 29,50
Abastecimento” na cor verde
musgo, e na frente o brasão da
PMB.
CAMISETA POLO, FEMININA,
45 Unid.
M
VV
R$ 29,50
MALHA FRIA, MANGA CURTA,
COR BRANCA, Camiseta polo,
15 Unid.
G
VV
R$ 29,50
feminina, malha fria, manga curta,
15 Unid.
GG
VV
R$ 29,50
na cor branca com gola e punho
em malha sanfonada tipo ribana
na cor verde musgo, com Silk ou
bordado nas costas com as seguintes
18 Unid. EXG impressões “Secretaria Municipal de
VV
R$ 29,50
Agricultura e Abastecimento” na cor
verde musgo, e na frente o brasão
da PMB.
COLETE EM TECIDO BRIM,
4
Unid.
M
VV
R$ 62,83
COR VERDE MUSGO, com zíper,
4
Unid.
G
VV
R$ 62,83
bolsos laterais e no peito no mesmo
tecido, bordado o logo da secretaria
e o nome do lado esquerdo do
peito de quem veste e nas costas
2
Unid.
GG
VV
R$ 62,83
fiscalização, o brasão da prefeitura,
Sagra, Prefeitura Municipal de
Bauru.
VALOR TOTAL DO LOTE 6

R$
2.925,00

Valor
Total R$
R$ 591,80
R$
1.614,00
R$
1.936,80
R$ 538,00
R$ 484,20
R$ 161,40
R$ 649,00
R$ 826,00
R$
1.711,00

R$ 826,00

R$
1.327,50
R$ 442,50
R$ 442,50

R$ 531,00

R$ 251,32
R$ 251,32

R$ 125,66

R$
12.710,00
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42
LOTE 07 – CALÇAS DE BRIM
EMPRESA: D. C. N. UNIFORMES E SERVIÇOS EIRELI
SAGRA
CALÇAS DE BRIM - COTA RESERVADA

Valor
Marca /
Valor
Unitário
Procedência
Total R$
R$
1
2
Unid.
38
Styllus
R$ 70,24 R$ 140,48
R$
CALÇA DE BRIM, MASCULINA,
2
18 Unid.
40
Styllus
R$ 70,24
1.264,32
COR VERDE MUSGO, Calça
R$
de brim, masculina na cor verde
3
28 Unid.
42
Styllus
R$ 70,24
1.966,72
musgo, pesada de trabalho,
R$
gramatura 250g/m², com elástico
4
48 Unid.
44
Styllus
R$ 70,24
3.371,52
e cordão para amarrar, sem zíper,
R$
100% algodão; reforço de costura
5
52 Unid.
46
Styllus
R$ 70,24
3.652,48
dupla em todo fechamento, reforço
R$
6
28 Unid.
48
Styllus
R$ 70,24
no cavalo do próprio tecido; reforço
1.966,72
no joelho, tamanho 30 cm; com dois
R$
7
42 Unid.
50
Styllus
R$ 70,24
bolsos chapados frontais, tipo faca;
2.950,08
com bolso tipo sacola lateral com
8
6
Unid.
52
Styllus
R$ 70,24 R$ 421,44
tampo a velcro na altura central da
9
6
Unid.
54
Styllus
R$ 70,40 R$ 422,40
coxa, na perna direita e um bolso
chapado na parte de trás.
10
6
Unid.
58
Styllus
R$ 70,24 R$ 421,44
11
6
Unid.
60
Styllus
R$ 70,24 R$ 421,44
R$
VALOR TOTAL DO LOTE 7
16.999,04
Bauru, 05/08/2022 – Edimerson Agnelo da Silva – Diretor Substituto da Divisão de Licitações.
Item Quant. Unid. Tamanho

Descritivo

NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - Edital nº 357/2022 - Processo nº
120.128/2021 – Modalidade: Pregão Eletrônico nº 252/2022 - AMPLA PARTICIPAÇÃO - Objeto:
AQUISIÇÃO DE 01 (UM) WALLSCANNE – D-TECT 200 PROFESSIONAL, CONFORME
TERMO DE REFERÊNCIA ANEXOS I e III DO EDITAL - Interessado: Secretaria Municipal de
Obras. Notificamos aos interessados no processo licitatório epigrafado que o julgamento e a classificação/
habilitação/Adjudicação da proposta efetuada em 02/08/2022 pela Pregoeira e foi devidamente
Homologado pelo Secretário Municipal da Administração em 03/08/2022 a empresa abaixo:
LOTE 01 - WALLSCANNE D-TECT 200 PROFESSIONAL – AMPLA PARTICIPAÇÃO
EMPRESA: ADALBERTO CREMONINI BOMBARDA CIA LTDA
MARCA/ PREÇO
ITEM QTD
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS
MODELO UNIT.
WALLSCANNER D-TECT 200 PROFESSIONAL:
Profundidade máxima de detecção 200 mm;
Objetos detectáveis metais magnéticos (p. ex. ferro),
metais não magnéticos (p. ex. cobre), condutores
elétricos, condutores não energizados, Tubos de
plástico vazios, subestruturas em madeira, tubos de
plástico cheios de água;
Profundidade de detecção, concreto seco máx. 200
mm;
Profundidade de detecção, concreto em tenra idade
máx. 60 mm;
BOSCH
R$
Profundidade de detecção em outros tipos de parede
01
D-TECT
01
4.657,70
máx 80 mm;
200
Profundidade de detecção, subestruturas de madeira
máx. 38 mm;
Precisão ± 5 mm* (*mais divergência dependente do
uso);
Tipos de parede Universal, Concreto, Azulejo
perfurado na horizontal, Gesso cartonado,
Aquecimento de painel;
Proteção contra pó e projeções de água IP 5x;
Alimentação elétrica 4 x 1,5 V LR6 (AA), 4 pilhas de
1,2 V KR6 (AA); Peso 0,70 kg.
Garantia de 1 ANO.

Licitações, Alameda Dama da Noite nº 3-14 – Pq. Vista Alegre, CEP 17.020-050, no horário das 08h às 17h.
O Edital está disponível através de download gratuito no site www.bauru.sp.gov.br, e poderá ser acessado
também através do site www.bec.sp.gov.br, OC: 820900801002022OC00400, onde se realizará a sessão
de pregão eletrônico. Bauru, 05/08/2022 – Davison de Lima Gimenes – Diretor da Divisão de Compras e
Licitações–SME.
ERRATA: Na publicação de abertura de licitação realizada no Diario Oficial de Bauru em
04/08/2022, consta Sistema de Registro de Preços, devendo ser desconsiderada esta condição. Passa a
ser correta da seguinte forma: NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - PREFEITURA
MUNICIPAL DE BAURU - Edital n.º 378/2022 - Processo nº 58.267/2022 – Modalidade: Pregão
Eletrônico nº 251/2022 – Tipo: Menor Preço por Lote com Cota Reservada para ME/EPP – ATRAVÉS
DE CONTRATO - Objeto: AQUISIÇÃO DE 264 (DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO) ROLOS
DE LENÇOL DESCARTÁVEL, 664 (SEISCENTOS E SESSENTA E QUATRO) PACOTES
DE MÁSCARA DESCARTÁVEL E 7.312 (SETE MIL TREZENTOS E DOZE) PACOTES DE
TOALHAS/LENÇO UMEDECIDOS, DEVIDAMENTE ESPECIFICADOS NO ANEXO I DO
EDITAL – Interessada: Secretaria Municipal da Educação. RECEBIMENTO DA PROPOSTA
ELETRÔNICA: Até às 9h do dia 17 de agosto de 2.022. ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: dia 17
de agosto de 2.022, às 09h. Informações na Divisão de Compras e Licitações, Alameda Dama da Noite nº
3-14 – Pq. Vista Alegre, Cep 17.020-050, Bauru/SP, no horário das 08h às 12h e das 13h às 17h e fones (14)
3214-3307/3214-4744. O Edital está disponível através de download gratuito no site www.bauru.sp.gov.
br, e poderá ser acessado também através do site www.bec.sp.gov.br, OC: 820900801002022OC00385,
onde se realizará a sessão de pregão eletrônico. Bauru, 05/08/2022 – Davison de Lima Gimenes – Diretor
da Divisão de Compras e Licitações–SME.
NOTIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - Edital n.º
127/2022 - Processo n.º 3.905/2022 – Modalidade: Pregão Eletrônico nº 63/2022 – Tipo: Menor Preço
por Lote – Ampla Participação. Objeto: AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DEVIDAMENTE ESPECIFICADOS
NO ANEXO I DO EDITAL, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. – Interessada: Secretaria
Municipal da Educação, Secretaria Municipal do Bem-estar Social e Secretaria Municipal da Saúde.
Notificamos aos interessados no processo licitatório epigrafado que o julgamento e a classificação havidos
foram devidamente e Homologado em 04/08/2022 pela Sra. Prefeita Municipal, a empresa abaixo citada,
da seguinte forma:
LOTE 01 – FRUTAS IN NATURA – AMPLA PARTICIPAÇÃO
EMPRESA: MM BRASIL ALIMENTOS LTDA EPP – CNPJ: 15.577.225/0001-82
It.

Qnt.
Est.
Anual

PREÇO
TOTAL

R$
4.657,70

01

22.300

02

7.200

R$
VALOR TOTAL DO LOTE
4.657,70
Bauru, 05/08/2022 – Edimerson Agnelo da Silva – Diretor Substituto da Divisão de Licitações.
NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU Edital n.º 400/2022 - Processo nº 108.512/2021 – Modalidade: Pregão Eletrônico nº 274/2021 – Tipo:
Menor Preço por Lote com AMPLA PARTICIPAÇÃO Objeto: Aquisição de 20 (vinte) racks metálicos,
devidamente especificados no anexo I do edital, através de contrato.– Interessada: Secretaria Municipal da
Educação. RECEBIMENTO DA PROPOSTA ELETRÔNICA: Até às 9h do dia 19 de agosto de 2.022.
ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: dia 19 de agosto de 2.022, às 09h. Informações na Divisão de
Compras e Licitações, Alameda Dama da Noite, 3-14, Parque. Vista Alegre, Bauru/SP, no horário das 08h
às 12h e das 13h às 17h e fones (14) 3214-4744. O Edital está disponível através de download gratuito
no site www.bauru.sp.gov.br, e poderá ser acessado também através do site www.bec.sp.gov.br, OC:
820900801002022OC00393, onde se realizará a sessão de pregão eletrônico. Bauru, 05/08/2022 – Davison
de Lima Gimenes – Diretor da Divisão de Compras e Licitações–SME.
NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU Edital n.º 356/2022 - Processo nº 69.970/2022 – Modalidade: Pregão Eletrônico nº 248/2022 – Tipo:
Menor Preço por Lote- Ampla Participação - pelo Sistema de Registro de Preços Objeto: AQUISIÇÃO
DA QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL DE 82.880 KG (OITENTA E DOIS MIL OITOCENTOS
E OITENTA QUILOS) DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO EM TIRAS CONGELADO COM
ENTREGA PONTO A PONTO, DEVIDAMENTE ESPECIFICADOS NO ANEXO I DO EDITAL
– Interessados: Secretaria Municipal da Educação e Departamento de Água e Esgoto. RECEBIMENTO
DA PROPOSTA ELETRÔNICA: Até às 9h do dia 19 (dezenove) de agosto de 2.022. ABERTURA DA
SESSÃO PÚBLICA: dia 19 (dezenove) de agosto de 2.022, às 09h. Informações na Div. de Compras e
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Un.

Especificação Mínima

Abacaxi Pérola: O produto deverá
estar de acordo com a NTA 17
(Decreto 12.486 de 20/10/78) a
qual estabelece: ótima qualidade,
sem defeitos sérios, apresentando
tamanho e coloração uniforme,
com coroa, polpa e casca firmes e
intactas sem manchas ou defeitos,
nem danos físicos e/ou mecânicos;
ser originário de plantas sadias,
destinado ao consumo “in natura”;
estar fresca. Pertencer à classe 2
ou 3 (peso entre 1,5 e 2,1 Kg) ter
atingido o grau máximo de sabor,
KG
aroma e cor característicos da
variedade, com grau de maturação
que permita suportar manipulação,
transporte e armazenamento,
permanecendo adequado para
o consumo. Deverá atender os
padrões microbiológicos da RDC
n° 12, de 02/01/01 da Anvisa,
Instrução Normativa Conjunta
SARC/ANVISA/INMETRO nº
9, de 12/11/02, e do CEAGESP,
Decreto nº6268 de 22/11/07-MA
e Lei nº9972 de 25/05/00 –
ANVISA.
Abacate: O produto deverá
estar de acordo com a NTA 17
(Decreto 12.486 de 20/10/78) a
qual estabelece: ótima qualidade,
sem defeitos sérios, apresentando
tamanho e coloração uniforme,
com polpa amarela e casca verde,
firmes e intactas, sem manchas
ou defeitos, nem danos físicos
e/ou mecânicos; ser originário
de plantas sadias, destinado ao
KG
consumo “in natura”, estar fresca.
Ser bem desenvolvido e maduro,
livre de sujidades, parasitas e
larvas. Deverá atender os padrões
microbiológicos da RDC n° 12,
de 02/01/01 da Anvisa, Instrução
Normativa Conjunta SARC/
ANVISA/INMETRO nº 9, de
12/11/02, e do CEAGESP, Decreto
nº6268 de 22/11/07-MA e Lei
nº9972 de 25/05/00 – ANVISA.

Procedência / Valor
Marca
do Kg

Valor da
Valor
Entrega
(Kg +
(por Kg
Ponto a
do
Ponto)
produto)

Valor Total

Procedência
Nacional/
Marca
Ceagesp

R$
3,30

R$ 0,20

R$
3,50

R$ 78.050,00

Procedência
Nacional/
Marca
Ceagesp

R$
4,60

R$ 0,20

R$
4,80

R$ 34.560,00
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03

04

05

Banana Nanica: O produto
deverá estar de acordo com a
NTA 17 (Decreto 12.486 de
20/10/78) a qual estabelece:
ótima qualidade, sem defeitos
sérios, apresentando tamanho
uniforme e coloração variando
de “mais amarelo do que verde”
a “amarelo com pontas verdes”,
em pencas, com polpa e casca
firmes e intactas sem manchas
marrons ou defeitos, nem danos
físicos e/ou mecânicos, ser
originário de plantas sadias,
destinada ao consumo “in
303.800 KG
natura”, estar fresca. Pertencer
à classe 12 ou 15 (tamanho
variando entre 12 e 18 cm)
devendo ser bem desenvolvida,
madura, isenta de sujidades,
parasitas e materiais estranhos.
Deverá atender os padrões
microbiológicos da RDC n°
12, de 02/01/01 da Anvisa,
Instrução Normativa Conjunta
SARC/ANVISA/INMETRO nº
9, de 12/11/02, e do CEAGESP,
Decreto nº6268 de 22/11/07-MA
e Lei nº9972 de 25/05/00 –
ANVISA.
Banana Prata: O produto
deverá estar de acordo com a
NTA 17 (Decreto 12.486 de
20/10/78) a qual estabelece:
ótima qualidade, sem defeitos
sérios, apresentando tamanho
uniforme e coloração variando
de “mais amarelo do que verde”
a “amarelo com pontas verdes”,
em pencas, com polpa e casca
firmes e intactas sem manchas
marrons ou defeitos, nem danos
físicos e/ou mecânicos, ser
originário de plantas sadias,
destinada ao consumo “in
123.932 KG
natura”, estar fresca. Pertencer
à classe 12 ou 15 (tamanho
variando entre 12 e 18 cm)
devendo ser bem desenvolvida,
madura, isenta de sujidades,
parasitas e materiais estranhos.
Deverá atender os padrões
microbiológicos da RDC n°
12, de 02/01/01 da Anvisa,
Instrução Normativa Conjunta
SARC/ANVISA/INMETRO nº
9, de 12/11/02, e do CEAGESP,
Decreto nº6268 de 22/11/07-MA
e Lei nº9972 de 25/05/00 –
ANVISA.
Caqui: O produto deverá
estar de acordo com a NTA 17
(Decreto 12.486 de 20/10/78)
a qual estabelece: ótima
qualidade, sem defeitos sérios,
apresentando tamanho uniforme
e coloração alaranjada, com
polpa crocante e casca firme
e intacta sem manchas ou
defeitos, nem danos físicos e/
ou mecânicos, ser originário
de plantas sadias, destinada
ao consumo “in natura”, estar
42.100 KG
fresca. Pertencer ao grupo doce
ou variável, devendo ser bem
desenvolvida, madura, isenta de
sujidades, parasitas e materiais
estranhos. Deverá atender os
padrões microbiológicos da
RDC n° 12, de 02/01/01 da
Anvisa, Instrução Normativa
Conjunta SARC/ANVISA/
INMETRO nº 9, de 12/11/02, e
do CEAGESP, Decreto nº6268
de 22/11/07-MA e Lei nº9972 de
25/05/00 – ANVISA.

Procedência
Nacional/
R$
Marca
4,40
Ceagesp

Procedência
Nacional/
R$
Marca
4,30
Ceagesp

Procedência
Nacional/
R$
Marca
5,00
Ceagesp

R$ 0,20

R$
4,60

R$
1.397.480,00

R$ 0,20

R$
4,50

R$
557.694,00

R$ 0,20

R$
3,50

R$
218.920,00

06

07

08

52.350

5.500

6.960
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Goiaba Vermelha: O produto
deverá estar de acordo com a
NTA 17 (Decreto 12.486 de
20/10/78) a qual estabelece:
ótima qualidade, sem defeitos
sérios, apresentando tamanho
e coloração uniforme, com
polpa e casca firmes e intactas,
sem manchas ou defeitos, nem
danos físicos e/ou mecânicos;
ser originário de plantas sadias,
destinado ao consumo “in
natura”, estar fresca. Pertencer
à classe 6 ou 7 (calibre entre
KG
6 e 8 cm), devendo ser bem
desenvolvida e madura; isenta
de enfermidades, material
terroso e umidade externa
anormal; isenta de fertilizantes,
sujidades, parasitas e larvas.
Deverá atender os padrões
microbiológicos da RDC n°
12, de 02/01/01 da Anvisa,
Instrução Normativa Conjunta
SARC/ANVISA/INMETRO nº
9, de 12/11/02, e do CEAGESP,
Decreto nº6268 de 22/11/07-MA
e Lei nº9972 de 25/05/00 –
ANVISA.
Laranja Lima: O produto
deverá estar de acordo com a
NTA 17 (Decreto 12.486 de
20/10/78) a qual estabelece:
ótima qualidade, sem defeitos
sérios, apresentando tamanho e
coloração uniforme, com polpa
e casca firmes e intactas, de
baixa acidez, sem manchas ou
defeitos, nem danos físicos e/
ou mecânicos; ser originário
de plantas sadias, destinado
ao consumo “in natura”, estar
KG
fresca. Pertencer à classe com
diâmetro entre 68 e 75 mm,
bem desenvolvida madura,
com sabor doce, e com suco.
Deverá atender os padrões
microbiológicos da RDC n°
12, de 02/01/01 da Anvisa,
Instrução Normativa Conjunta
SARC/ANVISA/INMETRO nº
9, de 12/11/02, e do CEAGESP,
Decreto nº6268 de 22/11/07-MA
e Lei nº9972 de 25/05/00 –
ANVISA.
Laranja Pêra: O produto
deverá estar de acordo com a
NTA 17 (Decreto 12.486 de
20/10/78) a qual estabelece:
ótima qualidade, sem defeitos
sérios, apresentando tamanho
e coloração uniforme, com
polpa e casca firmes e intactas,
sem manchas ou defeitos, nem
danos físicos e/ou mecânicos;
ser originário de plantas
sadias, destinado ao consumo
KG
“in natura”, estar fresca.
Pertencer à classe 68 a 72
(calibre entre 68 e 75 mm), bem
desenvolvida e madura, com
suco. Deverá atender os padrões
microbiológicos da RDC n°
12, de 02/01/01 da Anvisa,
Instrução Normativa Conjunta
SARC/ANVISA/INMETRO nº
9, de 12/11/02, e do CEAGESP,
Decreto nº6268 de 22/11/07-MA
e Lei nº9972 de 25/05/00 –
ANVISA.

Procedência
Nacional/
R$
Marca
6,84
Ceagesp

R$ 0,20

R$
7,04

R$
368.544,00

Procedência
Nacional/
R$
Marca
4,90
Ceagesp

R$ 0,20

R$
5,10

R$ 28.050,00

Procedência
Nacional/
R$
Marca
2,30
Ceagesp

R$ 0,20

R$
2,50

R$ 17.400,00
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Limão Tahiti: O produto
deverá estar de acordo com a
NTA 17 (Decreto 12.486 de
20/10/78) a qual estabelece:
ótima qualidade, sem defeitos
sérios, apresentando tamanho
e coloração uniforme, com
polpa e casca firmes e intactas,
sem manchas ou defeitos,
nem danos físicos e/ou
mecânicos; ser originário de
plantas sadias, destinado ao
consumo “in natura”, estar
09 15.850 KG
fresca. Pertencer à classe
50 ou 53 de tamanho médio
(calibre entre 50 e 56 mm),
bem desenvolvido e maduro,
com suco. Deverá atender os
padrões microbiológicos da
RDC n° 12, de 02/01/01 da
Anvisa, Instrução Normativa
Conjunta SARC/ANVISA/
INMETRO nº 9, de 12/11/02, e
do CEAGESP, Decreto nº6268
de 22/11/07-MA e Lei nº9972
de 25/05/00 – ANVISA.
Maçã Nacional: O produto
deverá estar de acordo com a
NTA 17 (Decreto 12.486 de
20/10/78) a qual estabelece:
ótima qualidade, sem defeitos
sérios, apresentando tamanho
e coloração uniforme, com
polpa e casca firmes e intactas,
sem manchas ou defeitos, nem
danos físicos e/ou mecânicos;
ser originário de plantas
sadias, destinado ao consumo
10 202.060 KG
“in natura”, estar fresca.
Pertencer à classe 120 ou
165 (peso entre 105 e 158g),
bem desenvolvida e madura.
Deverá atender os padrões
microbiológicos da RDC n°
12, de 02/01/01 da Anvisa,
Instrução Normativa Conjunta
SARC/ANVISA/INMETRO
nº 9, de 12/11/02, e do
CEAGESP, Decreto nº6268 de
22/11/07-MA e Lei nº9972 de
25/05/00 – ANVISA.
Mamão Formosa: O produto
deverá estar de acordo com a
NTA 17 (Decreto 12.486 de
20/10/78) a qual estabelece:
ótima qualidade, sem defeitos
sérios, apresentando tamanho
e coloração uniforme, com
polpa e casca firmes e intactas,
sem manchas ou defeitos,
nem danos físicos e/ou
mecânicos, ser originário de
plantas sadias, destinado ao
consumo “in natura”, estar
11 40.300 KG
fresca. Ser bem desenvolvida
e madura, com peso variando
entre 1,5 e 2 kg; livre de
sujidades, parasitas e larvas.
Deverá atender os padrões
microbiológicos da RDC n°
12, de 02/01/01 da Anvisa,
Instrução Normativa Conjunta
SARC/ANVISA/INMETRO
nº 9, de 12/11/02, e do
CEAGESP, Decreto nº6268 de
22/11/07-MA e Lei nº9972 de
25/05/00 – ANVISA.

Procedência
Nacional/
R$
R$
R$ 0,20
Marca
3,32
3,52
Ceagesp

Procedência
Nacional/
R$
R$
R$ 0,20
Marca
8,30
8,50
Ceagesp

Procedência
Nacional/
R$
R$
R$ 0,20
Marca
4,80
5,00
Ceagesp

Melão Amarelo: O produto
deverá estar de acordo com a
NTA 17 (Decreto 12.486 de
20/10/78) a qual estabelece:
ótima qualidade, sem defeitos
sérios, apresentando tamanho e
coloração uniforme, com polpa
de cor branca esverdeada a
creme e casca amarela, firmes
e intactas, sem manchas
ou defeitos, nem danos
físicos e/ou mecânicos, ser
originário de plantas sadias,
27.200 KG
destinado ao consumo “in
natura”, estar fresca. Ser bem
desenvolvida e madura, livre
de sujidades, parasitas e larvas.
Deverá atender os padrões
microbiológicos da RDC n°
12, de 02/01/01 da Anvisa,
Instrução Normativa Conjunta
SARC/ANVISA/INMETRO
nº 9, de 12/11/02, e do
CEAGESP, Decreto nº6268 de
22/11/07-MA e Lei nº9972 de
25/05/00 – ANVISA.

R$
55.792,00

12

R$
1.717.510,00

Pêra Willians: O produto
deverá estar de acordo com a
NTA 17 (Decreto 12.486 de
20/10/78) a qual estabelece:
ótima qualidade, sem defeitos
sérios, apresentando tamanho
e coloração uniforme, com
polpa e casca firmes e intactas,
sem manchas ou defeitos, nem
danos físicos e/ou mecânicos,
ser originário de plantas
sadias, destinado ao consumo
13 112.426 KG
“in natura”, estar fresca. Ser
bem desenvolvida e madura,
com peso entre 130 e 170g.
Deverá atender os padrões
microbiológicos da RDC n°
12, de 02/01/01 da Anvisa,
Instrução Normativa Conjunta
SARC/ANVISA/INMETRO
nº 9, de 12/11/02, e do
CEAGESP, Decreto nº6268 de
22/11/07-MA e Lei nº9972 de
25/05/00 – ANVISA.

R$
201.500,00

14

Pêssego Nacional: O produto
deverá estar de acordo com a
NTA 17 (Decreto 12.486 de
20/10/78) a qual estabelece:
ótima qualidade, sem defeitos
sérios, apresentando tamanho
e coloração uniforme, com
polpa e casca firmes e intactas,
sem manchas ou defeitos, nem
danos físicos e/ou mecânicos,
ser originário de plantas
sadias, destinado ao consumo
27.340 KG
“in natura”, estar fresca. Ser
bem desenvolvida e madura,
livre de sujidades, parasitas
e larvas. Deverá atender os
padrões microbiológicos da
RDC n° 12, de 02/01/01 da
Anvisa, Instrução Normativa
Conjunta SARC/ANVISA/
INMETRO nº 9, de 12/11/02, e
do CEAGESP, Decreto nº6268
de 22/11/07-MA e Lei nº9972
de 25/05/00 – ANVISA.
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Procedência
Nacional/
R$
R$
R$ 0,20
Marca
4,00
4,20
Ceagesp

R$
114.240,00

Procedência
Nacional/
R$
R$
R$
R$ 0,20
Marca
11,80
12,00 1.349.112,00
Ceagesp

Procedência
Nacional/
R$
R$
R$ 0,20
Marca
5,80
6,00
Ceagesp

R$
164.040,00
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Tangerina Ponkan: O produto
deverá estar de acordo com a
NTA 17 (Decreto 12.486 de
20/10/78) a qual estabelece:
ótima qualidade, sem defeitos
sérios, apresentando tamanho
e coloração uniforme, com
polpa e casca firmes e intactas,
sem manchas ou defeitos,
nem danos físicos e/ou
mecânicos, ser originário de
plantas sadias, destinado ao
Procedência
consumo “in natura”, estar
Nacional/
R$
R$
R$
15 72.050 KG fresca. Pertencer às classes
R$ 0,20
Marca
3,29
3,49 251.454,50
62 a 70 (calibre entre 62 e
Ceagesp
74 mm); livre de sujidades,
parasitas e larvas; devendo ser
bem desenvolvida e madura,
com suco. Deverá atender os
padrões microbiológicos da
RDC n° 12, de 02/01/01 da
Anvisa, Instrução Normativa
Conjunta SARC/ANVISA/
INMETRO nº 9, de 12/11/02, e
do CEAGESP, Decreto nº6268
de 22/11/07-MA e Lei nº9972
de 25/05/00 – ANVISA.
Uva sem Semente: O produto
deverá estar de acordo com a
NTA 17 (Decreto 12.486 de
20/10/78) a qual estabelece:
ótima qualidade, sem defeitos
graves, apresentando tamanho
e coloração uniforme, podendo
ser rósea, avermelhada ou
preta, com polpa e casca
firmes e intactas, sem manchas
ou defeitos, nem danos
físicos e/ou mecânicos, ser Procedência
originário de plantas sadias, Nacional/
R$
R$
R$
16 27.250 KG
R$ 0,20
destinado ao consumo “in Marca
12,30
12,50 340.625,00
natura”, estar fresca. Ser bem Ceagesp
desenvolvida e madura, livre
de sujidades, parasitas e larvas.
Deverá atender os padrões
microbiológicos da RDC n°
12, de 02/01/01 da Anvisa,
Instrução Normativa Conjunta
SARC/ANVISA/INMETRO
nº 9, de 12/11/02, e do
CEAGESP, Decreto nº6268 de
22/11/07-MA e Lei nº9972 de
25/05/00 – ANVISA.
VALOR TOTAL DO LOTE 01 R$ 6.894.971,50 ( SEIS MILHOÉS OITOCENTOS E NOVENTA E
QUATRO MIL, NOVECENTOS E SETENTA UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)
NOTIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - Edital n.º
217/2022 - Processo nº 37.040/2022 – Modalidade: Pregão Eletrônico nº 143/2022 – Tipo: Menor Preço
por Lote- Exclusivo ME/EPP – Contrato - Objeto: AQUISIÇÃO DE 360 METROS CÚBICOS DE
AREIA FINA LAVADA E PENEIRADA PARA PARQUE, COM ENTREGA PONTO A PONTO,
DEVIDAMENTE ESPECIFICADO NO ANEXO I DO EDITAL – Interessada: Secretaria Municipal
da Educação. Notificamos aos interessados no processo licitatório epigrafado que o julgamento e a
classificação havidos foram devidamente Adjudicado em 05/08/2022 e Homologado em 05/08/2022 pela
Sra. Secretária Municipal da Educação da seguinte forma:
LOTE 1 – AREIA FINA LAVADA E PENEIRADA – EXCLUSIVO ME/EPP: MARCIA
APARECIDA GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA – CNPJ: 22.481.387/0001-88
Vl.
It Qte Un.
Descrição do produto
Marca
Vl. Total
Unit.
Areia fina, lavada e peneirada adequada para uso em parques
R$
R$
1 360 M³
Portal
infantis, com entrega ponto a ponto.
110,00 39.600,00
VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO: R$ 39.600,00 (TRINTA E NOVE MIL E SEISCENTOS REAIS).
Bauru, 05/08/2022 – Davison de Lima Gimenes – Diretor da Divisão de Compras e Licitações – SME.
NOTIFICAÇÃO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - ÓRGÃO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 65.348/2022 – Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Artigo 25 – INCISO I da Lei Federal n.º
8.666/93 – Objeto: Aquisição de passagem intermunicipais – Programa de Tratamento Fora do Domicílio.
Informamos que o processo licitatório epigrafado foi devidamente RATIFICADO pela Senhora Prefeita
em 05/08/2022 à empresa abaixo:
EMPRESA REUNIDAS PAULISTA DE TRANSPORTES LTDA.
Item 01 – 800 (oitocentas) unidades de Passagens Intermunicipais Bauru/Jaú; à R$ 23,03 unitário –
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totalizando R$ 18.424,00; Item 02 –800 (oitocentas) unidades de Passagens Intermunicipais Jaú/Bauru;
à R$ 22,09 unitário – totalizando R$ 17.672,00; Item 03 – 140 (cento e quarenta) unidades de Passagens
Intermunicipais Bauru/São José do Rio Preto; à R$ 75,55 unitário – totalizando R$ 10.577,00; Item 04 –
140 (cento e quarenta) unidades de Passagens Intermunicipais São José do Rio Preto/Bauru; à R$ 75,20
unitário – totalizando R$ 10.528,00; Item 05 – 80 (oitenta) unidades de Passagens Intermunicipais Bauru/
Promissão; à R$ 47,24 unitário – totalizando R$ 3.779,20; Item 06 – 80 (oitenta) unidades de Passagens
Intermunicipais Promissão/Bauru; à R$ 44,52 unitário – totalizando R$ 3.561,60; Item 07 – 30 (trinta)
unidades de Passagens Intermunicipais Bauru/Lins; à R$ 40,44 unitário – totalizando R$ 1.213,20; Item
08 – 30 (trinta) unidades de Passagens Intermunicipais Lins/Bauru; à R$ 37,72 unitário – totalizando R$
1.131,60.
Sendo o valor total da empresa de R$ 66.886,60.
Bauru, 05/08/2022 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Mariana Mendes Vilela Avallone – Diretora da Divisão Compras e Licitações- S.M.S
NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 68.684/2022– Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 307/2022 – Sistema de Registro de Preço
– LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME E EPP – por meio da INTERNET – Tipo Menor Preço por Item
– Objeto: aquisição anual estimada de granulado sanitário para gatos e ração peletizada para equinos
para atender às necessidades do Centro de Controle de Zoonoses do Município. A Data do Recebimento das
Propostas será até dia 19/08/2022 às 9h - A abertura da Sessão dar-se-á no dia 19/08/2022 às 9h – Pregoeiro:
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) 31041463/1419, ou pelo site www.bauru.sp.gov.br ou www.bec.sp.gov.br, OC 820900801002022OC00398
onde se realizará a sessão de pregão eletrônico, com os licitantes devidamente credenciados.
Bauru, 05/08/2022 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Mariana Mendes Vilela Avallone – Diretora da Divisão de Compras e Licitações – S.M.S.
NOTIFICAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE EDITAL - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE
BAURU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 48.738/2022 – Modalidade: Pregão Eletrônico n° 286/2022 - AMPLA PARTICIPAÇÃO – por
meio da INTERNET – Tipo Menor Preço por Lote – Objeto: contratação de: 600 (seiscentos) confecções
de próteses dentárias superiores ou inferiores, 300 (trezentos) confecções de próteses parciais removíveis,
50 (cinquenta) consertos de próteses totais e próteses removíveis e 50 (cinquenta) reembasamentos de
próteses. Abertura da Sessão dia 08/08/2022 às 9h.
Assunto: Impugnação do edital.
Impugnante: LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA
Após análise, o pregoeiro resolveu INDEFERIR o pedido da empresa, sendo desta forma favorável ao
prosseguimento normal da licitação. A Impugnação e a Decisão na íntegra encontram-se a disposição na
Divisão de Compras e Licitações ou através do endereço:
http://www.bauru.sp.gov.br/administracao/licitacoes/
Bauru, 05/08/2022 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Mariana Mendes Vilela Avallone – Diretora da Divisão de Compras e Licitações – S.M.S.
NOTIFICAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE EDITAL - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE
BAURU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 48.738/2022 – Modalidade: Pregão Eletrônico n° 286/2022 - AMPLA PARTICIPAÇÃO – por
meio da INTERNET – Tipo Menor Preço por Lote – Objeto: contratação de: 600 (seiscentos) confecções
de próteses dentárias superiores ou inferiores, 300 (trezentos) confecções de próteses parciais removíveis,
50 (cinquenta) consertos de próteses totais e próteses removíveis e 50 (cinquenta) reembasamentos de
próteses. Abertura da Sessão dia 08/08/2022 às 9h.
Assunto: Impugnação do edital.
Impugnante: GYNARTE PROTESE DENTARIA LTDA
Após análise, o pregoeiro resolveu ACATAR PARCIALMENTE o pedido da empresa, sendo desta
forma favorável a suspensão do certame para adequações do edital. A Impugnação e a Decisão na íntegra
encontram-se a disposição na Divisão de Compras e Licitações ou através do endereço:
http://www.bauru.sp.gov.br/administracao/licitacoes/
Bauru, 05/08/2022 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Mariana Mendes Vilela Avallone – Diretora da Divisão de Compras e Licitações – S.M.S.
FUNDAÇÃO ESTATAL REGIONAL DE SAÚDE DA REGIÃO DE BAURU – FERSB
PROCESSO SELETIVO 001/2021
CONVOCAÇÃO PARA TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO
NOME
ELISABETE DE MORAES RODRIGUES

FUNÇÃO
AUXILIAR DE LIMPEZA

CLASS.
23°

Tendo-se em vista que se encontra na relação de aprovados do processo seletivo nº 001/2021 para
provimento da função de AUXILIAR DE LIMPEZA, esta convocação se dá para preenchimento de vaga
por tempo determinado de 90 dias, para atuar no município de Pederneiras/SP, podendo o contrato ser
prorrogado por igual período.
Salientamos que esta convocação se trata de necessidade transitória desta Fundação, sendo que, mesmo
que a vaga seja aceita ou recusada, não trará qualquer efeito para a ordem de classificação do PROCESSO
SELETIVO 001/2021.
O prazo para comparecimento na sede administrativa da Fundação Estatal Regional de Saúde da Região de
Bauru – FERSB, localizada na Rua Cussy Junior 9-59, Centro, Bauru/SP - CEP 17015-021, é de 02 (dois)
dias úteis, para que seja aceita ou não, a vaga de trabalho por tempo determinado ora oferecida. O não
comparecimento no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis contados a partir da data desta publicação, será
considerado desistente dessa função por tempo determinado, continuando na relação de aprovados do
processo seletivo nº 001/2021.
Rua Cussy Junior, 9-59 – Centro – Bauru/SP - CEP. 17.015-021 – Telefone: 14 3227-8057 / 14 996644217
EMAIL: fundacao.saude@bauru.sp.gov.br
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Seção IV
Autarquias e Empresa
Pública
COHAB - Companhia de Habitação
Popular de Bauru

Alexandre Canova Cardoso
Presidente

CONTRATO Nº 14/2022
CONTRATADO: GSBRU ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS E SERVIÇOS LTDA (GSBRU –
GRUPO SECURITY BRU)
CNPJ 20.713.105/0001-03
OBJETO: prestação de serviços de limpeza, copa e conservação do imóvel da CONTRATANTE, onde se
situa a sua sede, na Avenida Nações Unidas, nº 30-31, município de Bauru/SP
ORIGEM: . PI 1135/2022
DATA DE ASSINATURA: 02 de agosto de 2022
VALOR CONTRATADO: R$ 14.210,00 (quatorze mil, duzentos e dez reais), assim compreendendo: a)
2 auxiliares de limpeza com acúmulo de função de copeira: total de R$ 9.360,000, valor individual: R$
4.680,00; b) 1 auxiliar de limpeza com acúmulo por insalubridade: valor individual de R$ 4.850,00
VIGÊNCIA: até 180 dias, podendo ser extinto antes, diante da conclusão de novo processo licitatório, para
contratação de mesmo objeto.
BASE LEGAL: artigo 29, inciso XV, da Lei 13.303/2016
DISPONIBILIZAÇÃO DO CONTRATO EM: http://www.cohabbauru.com.br/transparencia/
transparencia.html

DAE

Departamento de Água e Esgoto

Antônio Marcos Saraiva
Presidente

SERVIÇO DE RECURSOS HUMANOS
TORNA SEM EFEITO
PORTARIA Nº 417/2022-DAE - O Presidente do Conselho Administrativo do Departamento de Água e
Esgoto – Autarquia Municipal, Sr. Antônio Marcos Saraiva, no uso das atribuições que lhe são conferidas
pela Lei nº 1.006, de 24 de dezembro de 1962, resolve: Tornar Sem Efeito no Diário Oficial nº 3.573
de 2022, a PORTARIA N.º 342/2022-DAE que nomeou o Sr. DANIEL FERNANDES ORESTES,
portador(a) do CPF nº 391.XXX.XXX-54, classificado(a) em 103º lugar, no cargo efetivo de “ASSISTENTE
ADMINISTRATIVO”, edital 05/2016, EM RAZÃO DE DESISTÊNCIA EXPRESSA.
PORTARIA Nº 418/2022-DAE - O Presidente do Conselho Administrativo do Departamento de Água e
Esgoto – Autarquia Municipal, Sr. Antônio Marcos Saraiva, no uso das atribuições que lhe são conferidas
pela Lei nº 1.006, de 24 de dezembro de 1962, resolve: Tornar Sem Efeito no Diário Oficial nº 3.576 de
2022, a PORTARIA N.º 365/2022-DAE que nomeou o Sr. LEANDRO DE SOUZA, portador(a) do CPF
nº 212.XXX.XXX-99, classificado(a) em 4º lugar, no cargo efetivo de “OPERADOR DE ESTAÇÃO DE
CAPTAÇÃO E RECALQUE”, edital 06/2016, EM RAZÃO DE DESISTÊNCIA EXPRESSA.
PORTARIA Nº 419/2022-DAE - O Presidente do Conselho Administrativo do Departamento de Água e
Esgoto – Autarquia Municipal, Sr. Antônio Marcos Saraiva, no uso das atribuições que lhe são conferidas
pela Lei nº 1.006, de 24 de dezembro de 1962, resolve: Tornar Sem Efeito no Diário Oficial nº 3.578
de 2022, a PORTARIA N.º 392/2022-DAE que nomeou o Sr. VICTOR REZENDE MADUREIRA,
portador(a) do CPF nº 405.XXX.XXX-23, classificado(a) em 5º lugar, no cargo efetivo de “OPERADOR
DE ESTAÇÃO DE CAPTAÇÃO E RECALQUE”, edital 06/2016, EM RAZÃO DE DESISTÊNCIA
EXPRESSA.
EXTRATO DE CONTRATOS - DAE
PUBLICAÇÃO PARA FINS DA LEI FEDERAL N.º 14.133/2021.
Contrato n.º 062/2022-DAE
Processo Administrativo nº 9409/2021
Concorrência Pública nº 001/2022
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru.
Contratada: Hidrogeo Perfurações Ltda.
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de um furo guia no diâmetro de 12¼”, no
local onde pretende-se perfurar o poço denominado “VILA SERRÃO”, com o fornecimento de todos os
materiais, mão de obra e de todos os equipamentos necessários para sua completa execução, conforme as
normas da ABNT.
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Valor do Contrato: R$249.102,00 (Duzentos e quarenta e nove mil, cento e dois reais).
Nota de Empenho Ordinário nº 01128/2022, de 27 de julho de 2022.
Assinatura: 27/07/2022
Vigência do Contrato: 03 (três) meses, prorrogado automaticamente nos termos do Artigo 111, da Lei
Federal nº 14.113/2021 e ulteriores alterações.
EXTRATO DE CONTRATOS - DAE
PUBLICAÇÃO PARA FINS DA LEI FEDERAL N.º 8666/1993.
Contrato n.º 063/2022-DAE
Processo Administrativo nº 4879/2022
Inexigibilidade de Licitação – art. 25, I, Lei nº 8.666/93
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru.
Contratada: Ebara Bombas América do Sul Ltda.
Objeto: Contratação de empresa especializada para a manutenção corretiva/preventiva de conjuntos motorbomba.
Nota de Empenho Ordinário n.º 01062/2022, no valor de R$ 231.549,12 (Duzentos e trinta e um mil,
quinhentos e quarenta e nove reais e doze centavos) e Nota de Empenho Ordinário n.º 01061/2022, no
valor de R$ 53.218,19 (Cinquenta e três mil, duzentos e dezoito reais e dezenove centavos), datadas de 26
de julho de 2022.
Valor Total do Contrato: R$284.767,31 (Duzentos e oitenta e quatro mil, setecentos e sessenta e sete reais
e trinta e um centavos).
Assinatura: 26/07/2022
Vigência do Contrato: 06 (seis) meses, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57 da lei nº 8.666/93 e
ulteriores alterações.
PUBLICAÇÃO PARA OS FINS DA
LEI FEDERAL Nº 14.133/2021
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU/SP
Informações:
Serviço de Compras do DAE, Rua Padre João nº 11-25, Vila Santa Tereza, CEP: 17.012-020, Bauru/SP, no
horário das 08:00 às 17:00 horas e fones: (14) 3235-6146, 3235-6172, 3235-6173 ou 3235-6168. Os Editais
do DAE estão disponíveis através de download gratuito no site www.daebauru.sp.gov.br.
Processo Administrativo nº 860/2022 – DAE
Concorrência Pública nº 005/2022 – DAE
Objeto: Contratação de empresa especializada para perfuração de poço tubular profundo no
município de Bauru, denominado “DISTRITO INDUSTRIAL III – II (DI III- 2)”, localizado dentro
da unidade ocupada pela EMDURB, nas coordenadas: X (m): 694.961,18 E e Y(m): 7.533.397,07 S,
sito na Rua Sebastião Polato, 1-60, com o fornecimento de todos os materiais, mão de obra e de todos
os equipamentos necessários para sua completa execução, conforme as normas da Associação Brasileira
de Normas Técnica e de acordo com projetos básicos apresentados pelo DAE, planilhas e demais condições
especificadas no Anexo I do Edital.
Vistoria Técnica Facultativa: A(s) empresa(s) licitante(s) interessada(s) em participar do certame
licitatório poderá(ão) enviar profissional, através de apresentação de carta conforme modelo no Anexo III
do Edital, para comparecer à Divisão de Produção e Reservação do DAE, sito na Rua Padre João nº 1125 - Vila Santa Tereza - Bauru/SP - CEP 17012-020, para proceder Vistoria Técnica Facultativa até 02
(dois) dias úteis anteriores à data de abertura, de acordo com prévio agendamento junto à Divisão de
Produção e Reservação, pelo telefone (14) 3235-6188, das 08h às 12h e das 13h às 17h, contato com
Vanderlei de Brito Melo ou Renato Macari.
Data de entrega dos envelopes (Proposta Comercial e Documentos de Habilitação) dia 15/09/2022 até
às 09h.
Horário de abertura: às 09h20.
PUBLICAÇÃO PARA OS FINS DA
LEI FEDERAL Nº 8666/93
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU/SP
Informações:
Serviço de Compras do DAE, Rua Padre João nº 11-25, Vila Santa Tereza, CEP: 17.012-020, Bauru/SP, no
horário das 08:00 às 17:00 horas e fones: (14) 3235-6146, 3235-6172, 3235-6173 ou 3235-6168. Os Editais
do DAE estão disponíveis através de download gratuito no site www.daebauru.sp.gov.br.
Processo Administrativo nº 2533/2022 - DAE
Pregão Eletrônico pelo Sistema de Registro de Preços nº 080/2022 - DAE
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de registro (tipo ferrule) em liga de cobre, conforme
especificações contidas no Anexo I do Edital.
Data de recebimento das propostas: até 18/08/2022, às 08:30 horas.
Abertura da Sessão: 18/08/2022, às 08:30 horas.
Início da Disputa de Preços: 18/08/2022, às 09:00 horas.
Pregoeiro Titular: Eduardo Carbone
Pregoeiro Substituto: Thaís de Moraes Perseguim
NOTIFICAÇÕES DE HOMOLOGAÇÃO – DAE
Processo Administrativo nº 6415/2021 - DAE
Pregão Eletrônico nº 038/2022 - DAE
Objeto: Aquisição de pás para lixo, vassouras e saco de chão branco alvejado, conforme especificações
contidas no Anexo I do Edital.
Notificamos aos interessados no certame epigrafado que o julgamento e classificação havido foi
devidamente homologado pelo Presidente do Conselho Administrativo do DAE em 05/08/2022 e seu
objeto adjudicado conforme segue:
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Lotes nº 01 e 02 – Fracassados
Lote nº 03 – Zoom Comercial Eireli – EPP
Valor Total: R$ 4.668,00
Processo Administrativo nº 888/2022 - DAE
Pregão Eletrônico nº 067/2022 - DAE
Objeto: Contratação de empresa ou de consórcio de empresas especializada(s) para execução de serviços
de videomonitoramento e telemetria das unidades de produção e reservação, com fornecimento de materiais
e equipamentos em comodato e mão de obra, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital.
Notificamos aos interessados no certame epigrafado que o julgamento e classificação havido foi
devidamente homologado pelo Presidente do Conselho Administrativo do DAE em 05/08/2022 e seu
objeto adjudicado conforme segue:
Lote nº 01 – Fonesat Teleinformática Ltda – EPP
Valor Total: R$ 14.999.675,00
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 038/2022
Processo Administrativo nº 4917/2021 - DAE
Pregão Eletrônico pelo Sistema de Registro de Preços nº 058/2022 - DAE
Objeto: Registro de preços para eventual contratação de empresa para prestação de serviços de locação
de caminhões basculante 4x2 e carroceria aberta, com motoristas e máquinas retroescavadeira e pá
carregadeira, com operadores, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital.
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru
Compromissária: Maqtrans Locação de Máquinas e Transportes Eireli – ME
Lote nº 01 - Item nº 01:
Valor
Quant.
Item
Unid.
Descrição
Unitário
Estim.
em R$
Locação de caminhão basculante 4X2, com capacidade de caçamba
de 5 a 6 m³, motor diesel de 6 cilindros, com potência máxima de
no mínimo 230 cv; PBT homologado 16.000 Kgf e peso admissível
01 8.000 Hora
R$ 173,00
de no mínimo 16.800 Kgf. Com no máximo 05 (cinco) anos de
fabricação e todas as despesas referentes a combustível, motorista e
manutenção por conta da empresa contratada.
Lote nº 04 - Item nº 01:
Valor
Quant.
Item
Unid.
Descrição
Unitário
Estim.
em R$
Locação de caminhão carroceria aberta com potência líquida
máxima de no mínimo 160 cv; PBT homologado entre 8.000 e
9.000 Kgf; capacidade técnica total entre 8.000 e 9.000 Kgf. Com no
01 4.000 Hora
R$ 174,00
máximo 05 (cinco) anos de fabricação e todas as despesas referentes
a combustível, motorista e manutenção por conta da empresa
contratada.
Vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses
Assinatura: 28/07/2022
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 039/2022
Processo Administrativo nº 4917/2021 - DAE
Pregão Eletrônico pelo Sistema de Registro de Preços nº 058/2022 - DAE
Objeto: Registro de preços para eventual contratação de empresa para prestação de serviços de locação
de caminhões basculante 4x2 e carroceria aberta, com motoristas e máquinas retroescavadeira e pá
carregadeira, com operadores, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital.
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru
Compromissária: Elisangela de Fátima Azanha Eireli – EPP
Lote nº 02 - Item nº 01:
Valor
Quant.
Item
Unid.
Descrição
Unitário
Estim.
em R$
Locação de máquina retroescavadeira, com potência entre 76 e
79 HP, com profundidade de escavação entre 4,30 e 4,50 metros,
01
7.000 Hora
com operador, combustível e manutenção por conta da empresa
R$ 177,14
contratada. Com no máximo 05 (cinco) anos de uso – incluindo
demais despesas.
Vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses
Assinatura: 28/07/2022
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 040/2022
Processo Administrativo nº 4917/2021 - DAE
Pregão Eletrônico pelo Sistema de Registro de Preços nº 058/2022 - DAE
Objeto: Registro de preços para eventual contratação de empresa para prestação de serviços de locação
de caminhões basculante 4x2 e carroceria aberta, com motoristas e máquinas retroescavadeira e pá
carregadeira, com operadores, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital.
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru
Compromissária: Mariane Bertolin Locação de Máquinas e Equipamentos Eireli – EPP
Lote nº 03 - Item nº 01:
Valor
Quant.
Item
Unid.
Descrição
Unitário
Estim.
em R$
Locação de pá carregadeira com capacidade de caçamba entre
1,9 e 2,5 m³; potência bruta de no mínimo 137 HP; peso operacional
de no mínimo 11.500 Kgf. Com no máximo 05 (cinco) anos de
01
500
Hora
R$ 262,00
fabricação e todas as despesas referentes a combustível, operador e
manutenção por conta da empresa contratada.
Vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses
Assinatura: 28/07/2022
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Processo
234/2021
535/2021
595/2021
908/2021
1663/2021
2314/2021
5534/2021
5754/2021
6967/2021
456/2022
5582/2022

DEFERIDOS:
Interessado(s)
Humberto Pesci Netto
Maria Cristina Pereira
Kleber Aparecido dos Santos
Tamara Esthela Ferreira de Carvalho
Valdinei da Silva
Natalia Pereira Cornelio
Maria do Carmo Rodrigues dos Santos Porto
Luiz Eduardo Marciano
Paulo Augusto Lara Noronha
Francisca Bezerra da Silva
Wellington de Souza Barboza

Assunto
Análise de vazamento
Analise de Conta
Análise de conta
Análise de conta
Análise de vazamento
Análise de conta
Analise de Conta
Analise de Conta
Analise de Conta
Análise de conta
Análise de Vazamento

Processo
1967/2020
2863/2020
5696/2020
5707/2020
5733/2020
6021/2020
6189/2020
6409/2020
6692/2020
8279/2020
2271/2022

INDEFERIDOS:
Interessado(s)
Cleber Gumieira
Luiz Henrique da Silva
Alessandra Aparecida Ricci Fiaes Afonso
Ana da Silva Candido Pereira
Gersio Cayres Pinheiro Junior
Evandro Pedro Giacon
Alex Moreira
Claudia dos Santos Cezario
Carina Candido
Helio Fusco Junior
Yumiko Matsuda

Assunto
Análise de Conta
Análise de conta
Análise de Conta
Análise de Conta
Análise de Conta
Análise de Conta
Análise de Conta
Análise de Conta
Análise de Conta
Análise de conta
Análise de Conta

Processo
6614/2020

CONCLUÍDOS - À DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA:
Interessado(s)
Assunto
Carlos Alves
Aferição de Hidrometro

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:
Processo

Interessado(s)

Documento a ser apresentado
Para dar prosseguimento a restituição será necessário a apresentação do
comprovante de pagamento conforme Resolução 13/2017, da referência
Regina Elvira
03/2021; Referente ao vazamento, conforme Lei 6703/2015 e Resolução
3211/2021 Fragoso Perisin
13/2017: I - Declaração do requerente descrevendo a ocorrência do
Fernandes
vazamento interno não aparente, bem como as providências adotadas para
a correção do problema; II – Laudo Fotográfico que demonstre o reparo
do vazamento.
I - Declaração (do requerente) 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
1802/2022 Edson Torrente
com identificação do prestador do serviço (RG e CPF), devendo ser
apresentado relatório descrevendo o serviço executado, com a indicação
dos materiais utilizados;

EMDURB - Empresa Municipal de
Desenvolvimento Urbano e Rural

Everson Demarchi
Presidente

Em cumprimento à emenda n° 45 de 22/09/1999 à Lei Municipal, vem publicar os valores referentes
aos vale-compras fornecidos pela EMDURB – MÊS - JULHO de 2022 – SALDO REMANESCENTE
SINDPLUS
Beneficiários
Funcionário
Total

Atendidos
554
554

Valor
R$ 12.910,65
R$ 12.910,65

Bauru, 04 de agosto de 2022
Presidente da EMDURB
CONVOCAÇÃO EX-FUNCIONÁRIOS EMDURB
Convocamos os ex-funcionários e menores aprendizes, que trabalharam na Empresa de Desenvolvimento
Urbano e Rural de Bauru, entre os meses de setembro de 2016 e julho de 2022, para comparecerem ao setor
de Recursos Humanos, localizado na Praça João Paulo II, s/nº, Jardim Santana, Bauru- SP, para tratar de
assunto referente ao saldo remanescente do vale-alimentação.
Bauru, 04 de agosto de 2022
Setor de Recursos Humanos
EMDURB
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JARI EMDURB - JULGAMENTOS
Recursos apreciados em reunião dia 15/08/2022- 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°.
030929/2022
030930/2022
030931/2022
Renata Dias da Silva - Presidente da JARI
EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 065846
PROCESSO Nº 8608/21 – PREGÃO ELET. R.P. Nº 042/21
Contratante: EMDURB
Compromissaria: XAP COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI ME
Objeto: 06 UN Pneu 215/75 R 17,5 liso, 06 UN Pneu 215/75 R 17,5 liso, 06 UN Pneu 215/75 R 17,5 liso
Valor Total: R$ 13.824,00
Condições de Pagamento: 30 dias do recebimento
Assinatura: 27/07/2022
Bauru, 06 de Agosto de 2022
Presidente da EMDURB
EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 065848
PROCESSO Nº 0928/19 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/19
Contratante: EMDURB
Compromissaria: TIM S/A
Objeto: 01 MO Telefonia móvel (celular)
Valor Total: R$ 3.698,70
Condições de Pagamento: Mensal
Assinatura: 27/07/2022
Bauru, 06 de Agosto de 2022
Presidente da EMDURB
EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 065849
PROCESSO Nº 3979/21 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/21
Contratante: EMDURB
Compromissaria: ULTRAWAVE TELECOMUNICAÇÕES S.A.
Objeto: 01MO Serviço de comunicação SCM/STF/SMP, 01 MO Suporte técnico especializado, 01 MO
Serviço de acesso condicionado
Valor Total: R$ 1.831,56
Condições de Pagamento: 10° dia útil do recebimento
Assinatura: 27/07/2022
Bauru, 06 de Agosto de 2022
Presidente da EMDURB
EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 065851
PROCESSO Nº 6616/17 – CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/19
Contratante: EMDURB
Compromissaria: LEGIÃO FEMININA DE BAURU
Objeto: 11 MO Contrato de menor/jovem aprendiz
Valor Total: R$ 12.062,60
Condições de Pagamento: 2° dia útil do mês subsequente
Assinatura: 27/07/2022
Bauru, 06 de Agosto de 2022
Presidente da EMDURB
EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 065853
PROCESSO Nº 6616/17 – CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/19
Contratante: EMDURB
Compromissaria: LEGIÃO MIRIM DE BAURU
Objeto: 05 MO Contrato de menor/jovem aprendiz
Valor Total: R$ 5.424,05
Condições de Pagamento: 2° dia útil do mês subsequente
Assinatura: 27/07/2022
Bauru, 06 de Agosto de 2022
Presidente da EMDURB
EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 065855
PROCESSO Nº 9284/21 – INEXIGIBILIDADE
Contratante: EMDURB
Compromissaria: TRANSURB ASSOC. DAS EMPRESAS DE TRANSP. COLETIVO URBANO
Objeto: 44 UN Passe urbano vale transp. Bauru
Valor Total: R$ 213,40
Condições de Pagamento: A vista
Assinatura: 28/07/2022
Bauru, 06 de Agosto de 2022
Presidente da EMDURB
EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 065856
PROCESSO Nº 9284/21 – INEXIGIBILIDADE
Contratante: EMDURB
Compromissaria: TRANSURB ASSOC. DAS EMPRESAS DE TRANSP. COLETIVO URBANO
Objeto: 876 UN Passe urbano vale transp. Bauru
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Valor Total: R$ 4.248,60
Condições de Pagamento: A vista
Assinatura: 28/07/2022
Bauru, 06 de Agosto de 2022
Presidente da EMDURB
EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 065857
PROCESSO Nº 9392/21 - INEXIBILIDADE
Contratante: EMDURB
Compromissaria: EXPRESSO DE PRATA LTDA
Objeto: 32 UN Passe urbano vale transp. Duartina
Valor Total: R$ 352,00
Condições de Pagamento: A vista
Assinatura: 28/07/2022
Bauru, 06 de Agosto de 2022
Presidente da EMDURB
EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 065858
PROCESSO Nº 9284/21 – INEXIGIBILIDADE
Contratante: EMDURB
Compromissaria: TRANSURB ASSOC. DAS EMPRESAS DE TRANSP. COLETIVO URBANO
Objeto: 454 UN Passe urbano vale transp. Bauru
Valor Total: R$ 2.201,90
Condições de Pagamento: A vista
Assinatura: 28/07/2022
Bauru, 06 de Agosto de 2022
Presidente da EMDURB
EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 065859
PROCESSO Nº 6673/21 – INEXIGIBILIDADE
Contratante: EMDURB
Compromissaria: VAT VIAÇÃO ADAMANTINA DE TRANSPORTES LTDA
Objeto: 44 UN Passe urbano vale transp. Presidente Alves
Valor Total: R$ 475,20
Condições de Pagamento: A vista
Assinatura: 28/07/2022
Bauru, 06 de Agosto de 2022
Presidente da EMDURB
EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 065860
PROCESSO Nº 4804/22 – DISPENSA DE LICITAÇÃO
Contratante: EMDURB
Compromissaria: LUBRIFICANTES S.K. LTDA
Objeto: 96 L Óleo lubrificante 20 W 50
Valor Total: R$ 1.918,08
Condições de Pagamento: 30 dias
Assinatura: 28/07/2022
Bauru, 06 de Agosto de 2022
Presidente da EMDURB
EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 065861
PROCESSO Nº 9284/21 – INEXIGIBILIDADE
Contratante: EMDURB
Compromissaria: TRANSURB ASSOC. DAS EMPRESAS DE TRANSP. COLETIVO URBANO
Objeto: 1644 UN Passe urbano vale transp. Bauru
Valor Total: R$ 7.973,40
Condições de Pagamento: A vista
Assinatura: 28/07/2022
Bauru, 06 de Agosto de 2022
Presidente da EMDURB
EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 065862
PROCESSO Nº 9392/21 - INEXIBILIDADE
Contratante: EMDURB
Compromissaria: EXPRESSO DE PRATA LTDA
Objeto: 236 UN Passe urbano vale transp. Duartina
Valor Total: R$ 2.596,00
Condições de Pagamento: A vista
Assinatura: 28/07/2022
Bauru, 06 de Agosto de 2022
Presidente da EMDURB

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

Sérgio Ricardo Côrrea Alberto
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.
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SÁBADO, 06 DE AGOSTO DE 2.022
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
-sergioalberto@funprevbauru.sp.gov.br
Controladoria Interna
-tamiriscardoso@funprevbauru.sp.gov.br
Procuradoria
-eduardorala@funprevbauru.sp.gov.br
-michelcamargo@funprevbauru.sp.gov.br
Divisão Administrativa
-louisecandido@funprevbauru.sp.gov.br
Divisão Previdenciária
-robertamoraes@funprevbauru.sp.gov.br
Divisão Financeira
-diogopereira@funprevbauru.sp.gov.br
Núcleo de Gerenciamento dos Investimentos
-luizmacedo@funprevbauru.sp.gov.br

OUVIDORIA
-ouvidoria@funprevbauru.sp.gov.br – Canal condutor de opiniões, reclamações e denúncias, garantindo o
princípio da ética, da eficiência e da transparência.!!!
DIVISÃO PREVIDENCIÁRIA
PORTARIA DA PRESIDÊNCIA
PORTARIA Nº 277/2022
APOSENTA voluntariamente, sem paridade a partir de 05 de agosto de 2022 o(a) Sr(a). Celia Regina Maria
Costa Lopes, portador(a) do RG nº 7.XXX.XXX-7 SSP/SP e CPF/MF nº 952.XXX.XXX-15, PIS/PASEP
nº 10551728121, servidor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Bauru, Secretaria Municipal de Educação,
cargo efetivo de Agente Educacional – Inspetor de Aluno, matrícula funcional nº 31.128, padrão B-05,
com proventos proporcionais conforme procedimento administrativo nº 1158/2022, uma vez atendidas às
condições estabelecidas no artigo 92-B incisos I, II e III 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, 04 de agosto de 2022.
PORTARIA Nº 278/2022
APOSENTA voluntariamente, sem paridade a partir de 05 de agosto de 2022 o(a) Sr(a). Marly Aparecida
Alvares Falsetti, portador(a) do RG nº 24.XXX.XXX-1 SSP/SP e CPF/MF nº 145.XXX.XXX-75, PIS/
PASEP nº 10610847381, servidor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Bauru, Secretaria Municipal de
Educação, cargo efetivo de Assistente de Serviços na Escola – Merendeira, matrícula funcional nº 25.322,
padrão B-14, com proventos proporcionais conforme procedimento administrativo nº 722/2022, uma vez
atendidas às condições estabelecidas no artigo 92-B incisos I, II e III 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, 04 de agosto de 2022.
PORTARIA Nº 279/2022
CONCEDE pensão por morte, com efeitos retroativos a 30 de junho de 2022, o(a) Sr(a). Marcia Machado
Campos, portador(a) do RG nº 30.XXX.XXX-6 SSP/SP e CPF/MF nº 213.XXX.XXX-40 e a menor Glória
Machado Campos, portador do RG nº 60.XXX.XXX-6 e CPF/MF nº 501.XXX.XXX-38, em decorrência
do óbito do(a) Sr(a). Moises da Silva Campos, portador(a) do RG nº 24.XXX.XXX-8 CPF/MF nº 171.
XXX.XXX-98, PIS/PASEP nº 12391514273, no cargo de Ajudante Geral, matrícula funcional nº 10713,
servidor(a) inativo(a) do(a) Departamento de Água e Esgoto, conforme solicitado no procedimento
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administrativo nº 1730/2022, 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, 04 de agosto de 2022.
ATA N.º 04/2022 – COMISSÃO PARA REALIZAÇÃO DA ELEIÇÃO DA FUNPREV
PORTARIA N.º 128/2022.
DATA: 17/05/2022
LOCAL: Presencial e Remota

HORÁRIO (Início – Término): 14h – 15h

PARTICIPANTES

FUNÇÃO
Prefeitura Municipal de Bauru
Bruna Lis Suman Ferreira
Membro Titular
Carlos Sergio Alves de
Associação dos Servidores
Amorim
Membro Titular
Departamento de Água e Esgoto de
Daniela Graziela Rodrigues
Bauru
de Arruda
Membro Titular
Paula Regina Manzato de
Prefeitura Municipal de Bauru
Lima Corrêa
Membro Titular
Câmara Municipal de Bauru
Pedro Romualdo de Oliveira
Membro Titular
Funprev Bauru
Renan Bernardo de Oliveira
Membro Titular
Analista de Sistema
Adriana Erica Venturini
Prefeitura Municipal de Bauru

ASSINATURA

Participação Remota

TÓPICOS
Processo n.º 549/2022 – Processo Eleitoral para composição do Conselho Curador e Fiscal Gestão
2023/2024.
1 – Esta Comissão recebeu o pedido da Srta. Jaqueline da Silva Franco que solicitou o desligamento da
Comissão de Eleição, fls. 48. Foi encaminhado e-mail para as Secretarias de Administração e Finanças
solicitando a indicação de um novo membro para Comissão de Eleição, no dia 16 de maio de 2022, fls.
55.
2 – Esta Comissão recebeu o parecer da Procuradoria Geral e procedeu as alterações do Edital de
inscrição de candidatos ao Conselho Curador e Fiscal Biênio 2023/2024.
3 – Ressaltamos que diversos fatores levaram esta Comissão à realização desta Eleição por meios
digitais, a saber:
3.1 - O sucesso da Eleição anterior, que, tendo sido efetuada em moldes híbridos em virtude da
pandemia, tornou possível perceber uma grande adesão por parte dos servidores a este modo de votação,
uma vez que, ao comparecer aos pontos de coleta, boa parte do público já havia votado pelos meios
digitais.
3.2 - Compatibilidade de horário integral com relação aos servidores, visto que, por este meio de
votação, os servidores não têm obrigação de comparecer a determinado local de trabalho na data
específica em que a Comissão estiver presente, permitindo assim uma maior acessibilidade para aqueles
que podem estar atuando em regime de home office, recém-aprovado pela Câmara Municipal de Bauru,
que estejam em gozo de férias, abonadas ou licença prêmio, afastados por motivos de saúde e outros
motivos. Esta facilidade também se faz necessária em locais nos quais os servidores atuam por meio de
escala, como acontece frequentemente em secretarias que atendem ao público sem interrupção, como
é o caso, por exemplo, da Secretaria Municipal da saúde, permitindo assim, o atendimento a todos os
servidores igualmente.
3.3 - Facilidade de acesso, podendo ser realizado tanto por meio de microcomputadores, quanto por meio
de smartphones, por meio de sistema já testado e aprovado em Eleições internas anteriores realizadas
pela Prefeitura Municipal de Bauru, a saber, Eleições para Conselhos Municipais e Conselho Tutelar.
3.4 - Redução de custos por parte deste órgão, visto haver uma menor necessidade de deslocamento,
de forma a exigir um menor uso dos recursos disponíveis, tais como, servidores efetivos, combustível,
veículos e também um menor custo com os materiais de eleição, tais como cédulas de votação, urnas,
etc.
3.5 – O Sistema de Eleição tem mecanismos de segurança para os dados obtidos, dificultando qualquer
possibilidade de fraude, atendendo às exigências da LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) e permite
que a Eleição seja segura mantendo a sigilo do voto. Bem como, o sistema mantém os registros de
controle do banco de dados, possibilitando auditorias dos pleitos realizados por meio digital.
4 – Ato contínuo, aprovamos o edital e o cronograma de votação, encaminhamos a presidência da
fundação para conhecimento das providências até o momento realizadas, com sugestão do envio do
edital para conhecimento do Conselho Curador, após retornar para prosseguimento.
________________ (Bruna Lis Suman Ferreira, secretária), dou fé e lavro a presente ATA, que vai
assinada por todos e rubricada por mim.
ATA N.º 05/2022 – COMISSÃO PARA REALIZAÇÃO DA ELEIÇÃO DA FUNPREV
PORTARIA N.º 128/2022.
DATA: 13/07/2022
LOCAL: Remota WhatsApp

HORÁRIO (Início – Término): 09h30 – 9h45

PARTICIPANTES

FUNÇÃO

ASSINATURA

Bruna Lis Suman Ferreira

Prefeitura Municipal de Bauru
Membro Titular

Remoto

Carlos Sergio Alves de
Amorim

Associação dos Servidores
Membro Titular

(Ausente)

Daniela Graziela Rodrigues Departamento de Água e Esgoto de Bauru
de Arruda
Membro Titular

(Ausente)
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Paula Regina Manzato de
Lima Corrêa

Prefeitura Municipal de Bauru
Membro Titular
Câmara Municipal de Bauru
Pedro Romualdo de Oliveira
Membro Titular
Funprev Bauru
Jamile Daniele Pereira
Membro Titular
Prefeitura Municipal de Bauru
Adriana Erica Venturini
Membro Suplente
Prefeitura Municipal de Bauru
Denise Fabiana Wada Lopes
Membro Suplente
Prefeitura Municipal de Bauru
Renan Bernardo de Oliveira
Membro Suplente
Mariana Ferreira Jorge
Departamento de Água e Esgoto de Bauru
Gonçalves
Membro Suplente
Raphael Christian Souza
Funprev Bauru
Costa
Membro Suplente
Associação dos Servidores
Marlene Carneiro Rosa
Membro Suplente

(Ausente)

PARTICIPANTES

(Ausente)

Bruna Lis Suman
Ferreira

Remoto
(Ausente)
(Ausente)
Remoto
(Ausente)
Remoto
(Ausente)

TÓPICOS
Processo n.º 549/2022 – Processo Eleitoral para composição do Conselho Curador e Fiscal Gestão
2023/2024.
1 - Para esta reunião fica o Sr. Renan Bernardo de Oliveira como secretário Ad hoc.
2 - Esta Comissão toma conhecimento das alterações de membros, conforme Portaria nº 259/2022.
3 - Procedeu-se a eleição para a função de Presidente da Comissão, através da candidatura da Senhorita
Bruna Lis Suman Ferreira, tendo sido eleita, que indicou a Senhora Jamile Daniele Pereira, para a
Secretaria dos trabalhos.
________________ (Renan Bernardo de Oliveira, secretário), dou fé e lavro a presente ATA, que vai
assinada por todos e rubricada por mim.
ATA N.º 06/2022 – COMISSÃO PARA REALIZAÇÃO DA ELEIÇÃO DA FUNPREV
PORTARIA N.º 128/2022.
DATA: 19/07/2022
LOCAL: Remota WhatsApp

HORÁRIO (Início – Término): 14h30 – 15h00

PARTICIPANTES

FUNÇÃO
Prefeitura Municipal de Bauru
Bruna Lis Suman Ferreira
Membro Titular
Carlos Sergio Alves de
Associação dos Servidores
Amorim
Membro Titular
Departamento de Água e Esgoto de
Daniela Graziela Rodrigues
Bauru
de Arruda
Membro Titular
Paula Regina Manzato de
Prefeitura Municipal de Bauru
Lima Corrêa
Membro Titular
Câmara Municipal de Bauru
Pedro Romualdo de Oliveira
Membro Titular
Funprev Bauru
Jamile Daniele Pereira
Membro Titular
Prefeitura Municipal de Bauru
Adriana Erica Venturini
Membro Suplente
Prefeitura Municipal de Bauru
Denise Fabiana Wada Lopes
Membro Suplente
Prefeitura Municipal de Bauru
Renan Bernardo de Oliveira
Membro Suplente
Departamento de Água e Esgoto de
Mariana Ferreira Jorge
Bauru
Gonçalves
Membro Suplente
Raphael Christian Souza
Funprev Bauru
Costa
Membro Suplente
Associação dos Servidores
Marlene Carneiro Rosa
Membro Suplente

ASSINATURA
Remoto
Remoto
(Ausente)
(Ausente)

Daniela Graziela
Rodrigues de Arruda
Paula Regina
Manzato de Lima
Corrêa
Pedro Romualdo de
Oliveira
Jamile Daniele
Pereira
Adriana Erica
Venturini
Denise Fabiana
Wada Lopes
Renan Bernardo de
Oliveira
Mariana Ferreira
Jorge Gonçalves
Raphael Christian
Souza Costa
Marlene Carneiro
Rosa

ASSINATURA

TÓPICOS
Processo n.º 549/2022 – Processo Eleitoral para composição do Conselho Curador e Fiscal Gestão
2023/2024.
1 - Esta Comissão toma conhecimento das alterações de membros, conforme Portaria nº 269/2022.
2 - Esta Comissão se reuniu para analisar as inscrições dos candidatos aos conselhos Curador e Fiscal
biênio 2023/2024. Na qual se obteve:
DEFERIMENTO de 08 inscrições, do total de 09 inscrições, para concorrer ao Conselho Fiscal.
INSCRITOS CONSELHO FISCAL (BIÊNIO 2023/2024)
NOME

SECRETARIA

DECISÃO

Ana Lígia Correa da Conceição

Economia e Finanças

DEFERIDA

Aparecido Fabiano Domingues de Oliveira

Saúde

DEFERIDA

Celia Adriana Cipra

Saúde (Aposentada)

DEFERIDA

Francisco Carlos Santiago

Educação

DEFERIDA

Remoto

Giane Fatima Silva Francisco

Saúde

DEFERIDA

Leandro Pasquarelli Macedo

Economia e Finanças

DEFERIDA

Marlene de Britto

Funprev (Aposentada)

INDEFERIDA

Marta de Castro Alves Correa

Educação (Aposentada)

DEFERIDA

Remoto
(Ausente)
Remoto
Remoto
(Ausente)
(Ausente)

________________ (Renan Bernardo de Oliveira, secretário), dou fé e lavro a presente ATA, que vai
assinada por todos e rubricada por mim.
ATA N.º 07/2022 – COMISSÃO PARA REALIZAÇÃO DA ELEIÇÃO DA FUNPREV
PORTARIA N.º 128/2022.

LOCAL: Escola Previdenciária

Carlos Sergio Alves
de Amorim

FUNÇÃO
Obs.
Prefeitura Municipal de
Bauru
Presente
Membro Titular
Associação dos Servidores Participação no dia 02/08
Membro Titular
das 9h às 11h
Departamento de Água e
Esgoto de Bauru
(Ausente)
Membro Titular
Prefeitura Municipal de
Bauru
(Ausente)
Membro Titular
Câmara Municipal de
Bauru
Presente
Membro Titular
Funprev Bauru
Presente
Membro Titular
Prefeitura Municipal de
Bauru
(Ausente)
Membro Suplente
Prefeitura Municipal de
Bauru
(Ausente)
Membro Suplente
Prefeitura Municipal de
Bauru
Presente
Membro Suplente
Departamento de Água e
Participação no dia 03/08
Esgoto de Bauru
das 9h às 11h
Membro Suplente
Funprev Bauru
Participação no dia 02/08
Membro Suplente
das 9h às 11h
Associação dos Servidores
(Ausente)
Membro Suplente

(Ausente)

TÓPICOS
Processo n.º 549/2022 – Processo Eleitoral para composição do Conselho Curador e Fiscal Gestão
2023/2024.
1 - Para esta reunião fica o Sr. Renan Bernardo de Oliveira como secretário Ad hoc.
2 - Esta Comissão se reuniu para realizar as adequações do Edital, conforme nova portaria publicada pela
Secretaria de Previdência.
3 - Procedeu-se também com a prorrogação do prazo de inscrição por não haver a quantidade
para composição dos conselhos e adequações do item 3.1 e 3.2 quanto a forma de apresentação da
documentação.
4 – Serão publicados no site da Funprev e Diário Oficial o Edital com as alterações.

DATA: 02/08/2022
DATA: 03/08/2022

SÁBADO, 06 DE AGOSTO DE 2.022

HORÁRIO (Início – Término): 09h00 – 11h00
HORÁRIO (Início – Término): 09h00 – 11h00

Natasha Lamonica
Seplan
DEFERIDA
A inscrição da Candidata Marlene de Britto foi indeferida nos termos do item 4.2 do Edital, por não
atender ao item 2.1 do Edital e também ao caput do artigo 5º da Lei Municipal n.º 4.830/2002.
DEFERIMENTO de 09 inscrições, do total de 09 inscrições, para concorrer ao Conselho Curador.
INSCRITOS CONSELHO CURADOR (BIÊNIO 2023/2024)
NOME

SECRETARIA

DECISÃO

Cassio Leandro Menechelli

Saúde

DEFERIDA

Cristiane Meire de Oliveira Harada

Educação

DEFERIDA

Davison de Lima Gimenes

Educação

DEFERIDA

Diego de Andrade Siriani Schweter

Economia e Finanças

DEFERIDA

Franly Regina Craveiro

Educação

DEFERIDA

Geralda Cristina de Paula

Bem Estar Social (Aposentada)

DEFERIDA

Gilson Gimenes Campos

Saúde

DEFERIDA

Marcos Roberto da Costa Garcia

Economia e Finanças

DEFERIDA

Romildo Alves da Silva
Saúde
DEFERIDA
3 - Será publicado no site da Funprev e Diário Oficial o resultado da análise da documentação com
deferimento ou indeferimento das inscrições, iniciando o prazo para recurso a partir da publicação,
devendo ser protocolizado conforme Edital.
4 - Esta comissão toma conhecimento da solicitação de esclarecimento da Conselheira Fiscal Sr. Soraya
de Goes, protocolizado com nº 1854/2022, ficando a cargo do Sr. Renan e Sr. Pedro a relatoria do
processo.
5 – Os membros da Comissão titulares e suplentes ficam convocados a apresentarem a comprovação de
conclusão de ensino médio ou superior até a próxima reunião ordinária.
________________ (Renan Bernardo de Oliveira, secretário), dou fé e lavro a presente ATA, que vai
assinada por todos e rubricada por mim.
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PODER LEGISLATIVO

Marcos Antonio de Souza
Presidente

Atos da Diretoria
PORTARIA DA 07/2022 – Dispõe sobre medidas para reabertura integral de ingresso e de atendimento de
público no âmbito da Câmara Municipal de Bauru.
Registrada na Diretoria Administrativa
ORADORES INSCRITOS PARA FAZEREM USO DA PALAVRA NO EXPEDIENTE DA 27ª
SESSÃO ORDINÁRIA, A SER REALIZADA NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2022
ORADORES INSCRITOS:
GUILHERME BERRIEL CARDOSO / MDB
JOSÉ ROBERTO MARTINS SEGALLA / UNIÃO BRASIL
JULIO CESAR APARECIDO DE SOUSA / PP
LUIZ EDUARDO PENTEADO BORGO / PMB
MANOEL AFONSO LOSILA / MDB
MARCELO ROBERTO AFONSO / PATRIOTA
MARCOS ANTONIO DE SOUZA / PSDB
MILTON CÉSAR DE SOUZA SARDIN / PTB
SERGIO BRUM / PDT
UBIRATAN CASSIO SANCHES / PODEMOS
WANDERLEY RODRIGUES JUNIOR / PSD
ANTONIO CARLOS DOMINGUES / CIDADANIA
BENEDITO ROBERTO MEIRA / UNIÃO BRASIL
CHIARA RANIERI BASSETTO / UNIÃO BRASIL
EDMILSON MARINHO DA SILVA JUNIOR / PP
EDSON MIGUEL DE JESUS / REPUBLICANOS
ESTELA ALEXANDRE ALMAGRO / PT
Bauru, 05 de agosto de 2022.
MARCOS ANTONIO DE SOUZA
Presidente
RONALDO JOSÉ SCHIAVONE
Diretor de Apoio Legislativo
ORADORES INSCRITOS PARA FAZEREM USO DA PALAVRA NO EXPEDIENTE DA 10ª
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, A SER REALIZADA NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2022
ORADORES INSCRITOS:
ANTONIO CARLOS DOMINGUES / CIDADANIA
BENEDITO ROBERTO MEIRA / UNIÃO BRASIL
CHIARA RANIERI BASSETTO / UNIÃO BRASIL
EDMILSON MARINHO DA SILVA JUNIOR / PP
EDSON MIGUEL DE JESUS / REPUBLICANOS
ESTELA ALEXANDRE ALMAGRO / PT
GUILHERME BERRIEL CARDOSO / MDB
JOSÉ ROBERTO MARTINS SEGALLA / UNIÃO BRASIL
JULIO CESAR APARECIDO DE SOUSA / PP
LUIZ EDUARDO PENTEADO BORGO / PMB
MANOEL AFONSO LOSILA / MDB
MARCELO ROBERTO AFONSO / PATRIOTA
MARCOS ANTONIO DE SOUZA / PSDB
MILTON CÉSAR DE SOUZA SARDIN / PTB
SERGIO BRUM / PDT
UBIRATAN CASSIO SANCHES / PODEMOS
WANDERLEY RODRIGUES JUNIOR / PSD
Bauru, 05 de agosto de 2022.
MARCOS ANTONIO DE SOUZA
Presidente
RONALDO JOSÉ SCHIAVONE
Diretor de Apoio Legislativo

51

EMENTÁRIO DAS PROPOSIÇÕES APRESENTADAS PELOS SENHORES VEREADORES
NA 26ª SESSÃO ORDINÁRIA, DE 02 DE AGOSTO DE 2022
ANTONIO CARLOS DOMINGUES
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a implantação de canaleta defronte ao imóvel 06-95 da Rua Gaudêncio
Piola, Vila São Paulo.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a realização de operação tapa-buracos na quadra 05 da Rua Gabino
de Souza, Núcleo Habitacional Mary Dota.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a urbanização do espaço público localizado na quadra 38 da Avenida
Castelo Branco, próximo ao Condomínio Monte Verde I e II, Vila Ipiranga.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a implantação de iluminação pública na quadra poliesportiva
localizada na confluência entre as Ruas Lázaro Vilani e Orlando Querobim, Núcleo Habitacional Nobuji
Nagasawa.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a implantação de obstáculo de solo defronte ao Centro de
Convivência Infantil João Paulo II, localizado ao número 01-68 da Rua Alexandre Jorge Nasralla, Núcleo
Residencial Beija-Flor.
BENEDITO ROBERTO MEIRA
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a fiscalização para a construção de calçada no terreno localizado na
confluência entre a Avenida Castelo Branco e as Ruas Alaska e Newton Prado, Vila Independência.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a passagem de máquina motoniveladora em todas as ruas de terra do
bairro Quinta da Bela Olinda.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal o conserto da calçada existente no entorno da EMEI Francisco
Gabriele Neto, localizada na quadra 08 da Avenida Castelo Branco, Vila Independência.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a reintegração de posse do imóvel que pertence à Prefeitura Municipal,
bem como a sua limpeza, localizado ao lado do número 07-35 da Rua Bernardino de Campos, Vila Falcão.
CHIARA RANIERI BASSETTO
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a realização de operação tapa-buracos na quadra 09 da Rua Francisco
Alves, Vila Quaggio.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a realização de vistoria e a tomada de providências para o imóvel
02-69 localizado na Rua Carlos Marques, Jardim Bela Vista.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a manutenção e limpeza do campo de futebol localizado na quadra
14 da Rua Vitória, defronte à Escola Estadual Professora Iracema de Castro Amarante, Vila São João da
Boa Vista.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a limpeza e o fechamento do terreno de número 11-26 localizado na
Rua Santa Terezinha, Vila São João da Boa Vista.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a repintura das faixas de pedestres existentes nas quadras 19 a
21 da Rua Azarias Leite, Vila Mesquita.
EDMILSON MARINHO DA SILVA JUNIOR
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a implantação de iluminação pública na Praça Laurice Skaf Zogheib
localizada na confluência entre as Ruas Santa Maria, do Joá, Severino Martins da Cunha e Avenida das
Bandeiras, Vila Industrial.
Solicita à Senhora Presidente do DAE o reparo da rede pluvial ou de esgoto localizada na quadra 01 da Rua
Francisco Antônio Rodrigues, Núcleo Habitacional Mary Dota.
Solicita ao Senhor Presidente do DAE a implantação de rede de esgoto em toda extensão da Rua Preciosa
Souto de Anchieta, Núcleo Habitacional Fortunato Rocha Lima.
Solicita ao Senhor Presidente do DAE o conserto do vazamento de água localizado na quadra 07 da Rua
Alexandre Favero, Vila Jardim Celina.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a implantação de semáforo para pedestres com botoeira
defronte ao imóvel 25-50 da Rua Rio Branco, Jardim Estoril IV.
EDSON MIGUEL DE JESUS
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a limpeza, reparo e implantação de grade de proteção nas bocas de
lobo localizadas nas quadras 02 da Alameda Ofir, Parque Santa Edwiges e 03 da Rua Renato Rossi Vieira,
Pousada da Esperança II.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a revitalização da praça localizada na confluência entre as Alamedas
Safira, Tróia, Ematite e Avenida Engenheiro Paulo Frontin, Parque Santa Edwiges.
Solicita ao Senhor Presidente do DAE a reposição da tampa do poço de visita localizado na quadra 02 da
Alameda Ofir, Parque Santa Edwiges.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a implantação de redutor de velocidade na quadra 02 da Rua
Guilhermino Santos Ascenção, Jardim Olímpico.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a pintura de sinalização de solo e a implantação de placas de
trânsito em todo o bairro Vila do Sucesso.
FRANCISCO CARLOS DE GOES
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a capinação e limpeza dos terrenos localizados nas quadras 02 das
Ruas Silva Jardim, Jardim Bela Vista e 16 e 19 da Coronel Alves Seabra, Vila Bom Jesus.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a notificação do proprietário para a retirada de lixo e entulho no
terreno localizado na esquina da quadra 04 da Rua Alto Acre, Jardim Bela Vista.
Solicita ao Senhor Presidente do DAE o nivelamento dos poços de visita localizados nas quadras 19 e 21
da Rua Coronel Alves Seabra, Vila Bom Jesus.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a repintura das faixas de pedestres nos cruzamentos da Rua
Antônio Alves com as Ruas Joaquim da Silva Martha, Vila Santa Tereza e Júlio Maringoni, Jardim Nasralla.
Moção de Aplauso ao servidor público municipal Etelvino Zacarias Martins, pela relevante trajetória
profissional e brilhante atuação na esfera pública, em prol da comunidade bauruense.
GUILHERME BERRIEL CARDOSO
Solicita à Senhora Prefeita Municipal o recapeamento asfáltico nas quadras 04 e 05 da Rua Júlio Maringoni,
Vila Nova Santa Clara.
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Solicita à Senhora Prefeita Municipal a manutenção da tampa da boca de lobo existente na quadra 17 da
Avenida Duque de Caxias, Vila Cardia.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a realização de operação tapa-buracos no cruzamento da quadra 18
da Rua Manoel Bento da Cruz com a Rua Raposo Tavares, Vila Santo Antônio.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a manutenção da canaleta existente entre as quadras 03 e 04 da
Avenida Orlando Ranieri, Jardim Marambá.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a repintura do obstáculo de solo existente na quadra 11 da Rua
Quintino Bocaiúva, Jardim Estoril.
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Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a repintura de sinalização de solo em toda extensão da Rua
Otacílio Garms, Núcleo Residencial Presidente Geisel.

LUIZ EDUARDO PENTEADO BORGO
Solicita à Senhora Prefeita Municipal, com base na LOM, informações sobre o asfaltamento de ruas a partir
de anúncio de investimento neste sentido.

UBIRATAN CASSIO SANCHES
Solicita à Senhora Prefeita Municipal o conserto do afundamento de solo defronte ao imóvel 02-160 da Rua
Cyrênio Ferraz de Aguiar, Jardim Olímpico.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB, em caráter de urgência, a implantação de faixa elevada no
cruzamento entre a quadra 07 da Rua Pedro Fernandes e a quadra 05 da Rua Arlindo Fidélis, Vila São João
do Ipiranga.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a repintura de sinalização de solo no cruzamento entre as Ruas
Pedro Fernandes e Arlindo Fidélis, Vila São João do Ipiranga.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB, em caráter de urgência, a implantação de faixa elevada na
quadra 06 da Avenida José Henrique Ferraz, Jardim Terra Branca.
Moção de Aplauso ao Senhor Paulo de Tarso Barbosa Silveira pela sua incansável luta em busca de
melhorias para nosso município e região, bem como por todo o trabalho desenvolvido na Câmara Municipal
de Bauru.

MANOEL AFONSO LOSILA
Solicita à Senhora Prefeita Municipal o asfaltamento na Travessa Padre Germano, localizada na quadra
18 da Rua Ezequiel Ramos, Vila Cardia e nas quadras 01 e 02 da Rua José Gonçalves, Jardim Eldorado.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal o recapeamento asfáltico entre os Condomínios Villaggio I e II
localizados na Avenida Affonso José Aiello, Vila Aviação.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a implantação de rampas de acessibilidade defronte à Escola Estadual
Professora Marta Aparecida Hjertquist Barbosa (CAIC), localizada na quadra 12 da Rua Sargento José dos
Santos, Fundação Casas Populares Salvador Filardi.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a implantação de redutor de velocidade defronte à EMEF Ivan
Engler de Almeida na quadra 04 da Rua Laurestino de Freitas, Jardim Vitória.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a implantação de demarcação para estacionamento de motos
em via pública defronte ao imóvel 28-44 da Rua Antônio Alves, Vila Aeroporto Bauru.

WANDERLEY RODRIGUES JUNIOR
Solicita à Senhora Prefeita Municipal o asfaltamento em toda extensão da Rua Francisco Polido, Jardim
Nicéia.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a implantação de canaleta no cruzamento entre as Ruas Victório Perin
e Azor Garcia, Parque Jaraguá.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a capinação e limpeza de todos os terrenos de propriedade da
Prefeitura Municipal localizados no entorno da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) localizada na Rua
Pedro Salvador, Núcleo Habitacional Mary Dota.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a realização de operação tapa-buracos em toda extensão da Rua
Sargento José dos Santos, Fundação Casas Populares Salvador Filardi.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a implantação de obstáculo de solo na quadra 04 da Rua
Victório Perin, Jardim Eldorado.

JULIO CESAR APARECIDO DE SOUSA
Solicita à Senhora Prefeita Municipal, com base na LOM, o envio de cópia, capa a capa, dos Processos nºs
17975/2020, 36748/2020 e 59513/2020, referentes ao Centro de Reabilitação de Animais.

MARCELO ROBERTO AFONSO
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a implantação de grades de proteção e reposição das tampas das bocas
de lobo localizadas na quadra 04 da Rua Engenheiro Paulo Frontin, Parque Santa Edwiges.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a capinação e limpeza da área localizada na quadra 03 da Rua Horácio
Pires, Quinta da Bela Olinda.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a reposição da tampa da boca de lobo localizada na quadra 01 da Rua
João Urias Batista, Jardim Jandira.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a reposição da tampa da boca de lobo e a implantação de guias e
sarjetas na quadra 01 da Rua Zenaide Reis da Silva, Jardim Colonial.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a implantação de demarcação de vagas para pessoas com
deficiência, idosos e estacionamento de veículos nas quadras 28 a 30 da Rua Araújo Leite, Vila Aeroporto
Bauru e 16 da Vivaldo Guimarães, Jardim Nasralla.
MARCOS ANTONIO DE SOUZA
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a capinação e limpeza dos terrenos em todas as vielas de passagem de
pedestres do bairro Núcleo Habitacional Nobuji Nagasawa e em toda extensão das Ruas Cinquenta e Seis,
Cinquenta e Oito, Pedro Lipe e no entorno do Residencial Santana localizado na quadra 02 desta última
rua, Núcleo Habitacional Mary Dota.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a aplicação de IPTU Progressivo no imóvel 01-139 da Rua Neusa
Gonçalves, Jardim Silvestre II.
Solicita ao Senhor Presidente do DAE a reposição do asfalto nas quadras 07 e 08 da Alameda dos
Heliótropos, Madureira.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a repintura de sinalização de solo em toda extensão das Ruas
Capitão Gomes Duarte, Vila Santa Clara/Jardim Brasil; Pedro Salvador, Núcleo Habitacional Mary Dota;
Professor Ayrton Busch, Parque Santa Edwiges/Parque Jaraguá e Avenida do Hipódromo, Vila Carolina.
MILTON CÉSAR DE SOUZA SARDIN
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a implantação de capa asfáltica sobre os paralelepípedos nas quadras
01 a 04 da Rua Domingos Plete, Vila Frutuoso Dias.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal o recapeamento asfáltico nas quadras 01 a 03 das Alamedas das
Camélias; 08 a 10 das Margaridas, Parque Vista Alegre; 02 dos Ciclames e 03 a 07 dos Gerânios, Madureira.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal o recapeamento asfáltico nas quadras 04 a 08 das Alamedas das
Hortênsias, Madureira; 01 a 03 dos Crisântemos, Parque Vista Alegre; 01 a 03 da João XXIII, 01 a 06 da
Pio XII e 01 a 03 da Rua Eugênio Paulucci, Parque Alto Sumaré.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal o asfaltamento em toda extensão das Ruas João Rodrigues Franco e
Valdir Campos, Jardim Mendonça.
Moção de Aplauso à empresa Outmídia Outdoor, em nome de seus proprietários, Ary Faria Neto e
Luciana Bueno, pelos 25 anos de história e comprometimento, prezando pela excelência no atendimento e
oferecendo o melhor resultado aos seus clientes.
SERGIO BRUM
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a poda da árvore localizada defronte ao imóvel 03-66 da Rua das
Jabuticabeiras, Núcleo Residencial Presidente Geisel.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal o estudo para a implantação de um ecoponto no bairro Parque das
Nações.
Solicita ao Senhor Presidente do DAE o conserto do afundamento de solo na quadra 02 da Rua das
Laranjeiras, Núcleo Residencial Presidente Geisel.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a repintura da sinalização de solo no cruzamento entre as Ruas
Milton Dias de Carvalho e Francisco Mandaliti, Tangarás.

Pauta das Sessões
PAUTA Nº 28/2022
27ª SESSÃO ORDINÁRIA E 10ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
EMENTÁRIO DOS PROCESSOS EM PAUTA PARA AS SESSÕES A SEREM REALIZADAS EM
08 DE AGOSTO DE 2022
PRIMEIRA DISCUSSÃO
Processo n°

Assunto

121/22

Projeto de Lei nº 49/22, que autoriza o Poder Executivo a efetivar, mediante Termos
de Fomento, repasse de recursos públicos para as Organizações da Sociedade Civil
do setor privado que especifica. (Vila Vicentina, ABREC, Bom Pastor, APAE, IASC,
FUNDATO e SORRI)
Autoria: PREFEITA MUNICIPAL

122/22

Projeto de Lei nº 55/22, que autoriza o Poder Executivo a efetivar, mediante Termo
de Fomento, repasse de Recurso Público Estadual para a Organização da Sociedade
Civil - OSC do setor privado que especifica. (APIECE)
Autoria: PREFEITA MUNICIPAL

123/22

Projeto de Lei nº 56/22, que autoriza o Poder Executivo a efetivar, mediante TermoS
de Fomento, repasse de Recursos Públicos Estadual para as Organizações da
Sociedade Civil - OSC do setor privado que especifica. (Wise Madness)
Autoria: PREFEITA MUNICIPAL

125/22

Projeto de Lei nº 57/22, que autoriza o Poder Executivo a efetivar, mediante Termo
de Fomento repasse de recursos públicos federais para a Organização da Sociedade
Civil - OSC, do setor privado que especifica. (SORRI)
Autoria: PREFEITA MUNICIPAL

126/22

Projeto de Lei nº 58/22, que autoriza o Poder Executivo a efetivar, mediante Termo
de Fomento repasse de recursos públicos federais para a Organização da Sociedade
Civil - OSC, do setor privado que especifica. (APIECE)
Autoria: PREFEITA MUNICIPAL

127/22

Projeto de Lei nº 59/22, que autoriza o Poder Executivo a efetivar, mediante Termo
de Fomento repasse de recursos públicos federais para a Organização da Sociedade
Civil - OSC, do setor privado que especifica. (APIECE)
Autoria: PREFEITA MUNICIPAL

128/22

Projeto de Lei nº 60/22, que autoriza o Poder Executivo a efetivar, mediante Termo
de Fomento repasse de recursos públicos federais para a Organização da Sociedade
Civil - OSC, do setor privado que especifica. (Esquadrão da Vida)
Autoria: PREFEITA MUNICIPAL
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129/22

Projeto de Lei nº 61/22, que autoriza o Poder Executivo a efetivar, mediante Termo
de Fomento repasse de recursos públicos federais para a Organização da Sociedade
Civil - OSC, do setor privado que especifica. (Apae)
Autoria: PREFEITA MUNICIPAL

143/22

Projeto de Lei nº 75/22, que autoriza o Poder Executivo a efetivar, mediante Termo
de Fomento repasse de recursos públicos federais para a Organização da Sociedade
Civil - OSC, do setor privado que especifica. (Abrec)
Autoria: PREFEITA MUNICIPAL

130/22

Projeto de Lei nº 62/22, que autoriza o Poder Executivo a efetivar, mediante Termo
de Fomento repasse de recursos públicos federais para a Organização da Sociedade
Civil - OSC, do setor privado que especifica. (Lar Escola Santa Luzia)
Autoria: PREFEITA MUNICIPAL

144/22

Projeto de Lei nº 76/22, que autoriza o Poder Executivo a efetivar, mediante Termo
de Fomento repasse de recursos públicos federais para a Organização da Sociedade
Civil - OSC, do setor privado que especifica. (Casa do Garoto)
Autoria: PREFEITA MUNICIPAL

131/22

Projeto de Lei nº 63/22, que autoriza o Poder Executivo a efetivar, mediante Termo
de Fomento repasse de recursos públicos federais para a Organização da Sociedade
Civil - OSC, do setor privado que especifica. (Vila Vicentina)
Autoria: PREFEITA MUNICIPAL

145/22

Projeto de Lei nº 77/22, que autoriza o Poder Executivo a efetivar, mediante Termo
de Fomento repasse de recursos públicos federais para a Organização da Sociedade
Civil - OSC, do setor privado que especifica. (FUNDATO)
Autoria: PREFEITA MUNICIPAL

132/22

Projeto de Lei nº 64/22, que autoriza o Poder Executivo a efetivar, mediante Termo
de Fomento repasse de recursos públicos federais para a Organização da Sociedade
Civil - OSC, do setor privado que especifica. (AELESAB)
Autoria: PREFEITA MUNICIPAL

146/22

Projeto de Lei nº 78/22, que autoriza o Poder Executivo a efetivar, mediante Termo
de Fomento repasse de recursos públicos federais para a Organização da Sociedade
Civil - OSC, do setor privado que especifica. (Vila Vicentina)
Autoria: PREFEITA MUNICIPAL

133/22

Projeto de Lei nº 65/22, que autoriza o Poder Executivo a efetivar, mediante Termo
de Fomento repasse de recursos públicos federais para a Organização da Sociedade
Civil - OSC, do setor privado que especifica. (CEAC)
Autoria: PREFEITA MUNICIPAL

147/22

Projeto de Lei nº 79/22, que autoriza o Poder Executivo a efetivar, mediante Termo
de Fomento repasse de recursos públicos federais para a Organização da Sociedade
Civil - OSC, do setor privado que especifica. (SORRI)
Autoria: PREFEITA MUNICIPAL

134/22

Projeto de Lei nº 66/22, que autoriza o Poder Executivo a efetivar, mediante Termo
de Fomento repasse de recursos públicos federais para a Organização da Sociedade
Civil - OSC, do setor privado que especifica. (Pequenos Obreiros de Curuçá)
Autoria: PREFEITA MUNICIPAL

110/22

Projeto de Lei que institui no Calendário Oficial do Município de Bauru, a “Semana
Municipal de Conscientização sobre a Pessoa com Síndrome de Down” e dá outras
providências.
Autoria: JOSÉ ROBERTO MARTINS SEGALLA

135/22

Projeto de Lei nº 67/22, que autoriza o Poder Executivo a efetivar, mediante Termo
de Fomento repasse de recursos públicos federais para a Organização da Sociedade
Civil - OSC, do setor privado que especifica. (IPRESPA)
Autoria: PREFEITA MUNICIPAL

136/22

137/22

138/22

139/22

DISCUSSÃO ÚNICA
Moção n°

Assunto

074/22

Projeto de Lei nº 68/22, que autoriza o Poder Executivo a efetivar, mediante Termo
de Fomento repasse de recursos públicos federais para a Organização da Sociedade
Civil - OSC, do setor privado que especifica. (CIPS)
Autoria: PREFEITA MUNICIPAL

De Aplauso ao Senhor Paulo de Tarso Barbosa Silveira pela sua incansável luta em
busca de melhorias para nosso município e região, bem como por todo o trabalho
desenvolvido na Câmara Municipal de Bauru.
Autoria: UBIRATAN CASSIO SANCHES

075/22

Projeto de Lei nº 69/22, que autoriza o Poder Executivo a efetivar, mediante Termo
de Fomento repasse de recursos públicos federais para a Organização da Sociedade
Civil - OSC, do setor privado que especifica. (Casa da Criança)
Autoria: PREFEITA MUNICIPAL

De Aplauso à empresa Outmídia Outdoor, em nome de seus proprietários, Ary Faria
Neto e Luciana Bueno, pelos 25 anos de história e comprometimento, prezando pela
excelência no atendimento e oferecendo o melhor resultado aos seus clientes.
Autoria: MILTON CÉSAR DE SOUZA SARDIN

076/22

De Aplauso ao servidor público municipal Etelvino Zacarias Martins, pela relevante
trajetória profissional e brilhante atuação na esfera pública, em prol da comunidade
bauruense.
Autoria: FRANCISCO CARLOS DE GOES

Projeto de Lei nº 70/22, que autoriza o Poder Executivo a efetivar, mediante Termo
de Fomento repasse de recursos públicos federais para a Organização da Sociedade
Civil - OSC, do setor privado que especifica. (ACAÊ)
Autoria: PREFEITA MUNICIPAL

Bauru, 05 de agosto de 2022.
MARCOS ANTONIO DE SOUZA
Presidente

Projeto de Lei nº 71/22, que autoriza o Poder Executivo a efetivar, mediante Termo
de Fomento repasse de recursos públicos federais para a Organização da Sociedade
Civil - OSC, do setor privado que especifica. (Associação Comunitária Caná)
Autoria: PREFEITA MUNICIPAL

140/22

Projeto de Lei nº 72/22, que autoriza o Poder Executivo a efetivar, mediante Termo
de Fomento repasse de recursos públicos federais para a Organização da Sociedade
Civil - OSC, do setor privado que especifica. (Associação Wise Madness)
Autoria: PREFEITA MUNICIPAL

141/22

Projeto de Lei nº 73/22, que autoriza o Poder Executivo a efetivar, mediante Termo
de Fomento repasse de recursos públicos federais para a Organização da Sociedade
Civil - OSC, do setor privado que especifica. (Casa da Esperança)
Autoria: PREFEITA MUNICIPAL

142/22

Projeto de Lei nº 74/22, que autoriza o Poder Executivo a efetivar, mediante Termo
de Fomento repasse de recursos públicos federais para a Organização da Sociedade
Civil - OSC, do setor privado que especifica. (CEVAC)
Autoria: PREFEITA MUNICIPAL

RONALDO JOSÉ SCHIAVONE
Diretor de Apoio Legislativo

Editais e Avisos
PROCESSO DA nº 135/2022
PREGÃO PRESENCIAL nº 07/2022
LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME E EPP
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva
e corretiva em aparelhos e sistemas de ar condicionado instalados na Câmara Municipal de Bauru.
Decisão do Pregoeiro: Adjudica o objeto à empresa DIMAR-COMERCIO E MANUTENCAO DE
EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO LTDA - EPP, no valor total de R$ 70.590,00 (setenta mil,
quinhentos e noventa reais).
Data da Decisão: 04 de agosto de 2022.
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