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DECRETOS MUNICIPAIS
DECRETO Nº 16.241, DE 22 DE AGOSTO DE 2.022

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

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

Art. 1º Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional orçamentário e suplementar 
na importância de R$ 64.000,00 (sessenta e quatro mil reais), o crédito aberto na 
forma do artigo será coberto com recursos provenientes de suplementação.

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

Rec. Valor (R$)

428 02.09.01 08.244.0001.2.001 3.3.90.36.00 01.000.0000

OUTROS 
SERVIÇOS 

DE 
TERCEIROS 

– PESSOA 
FÍSICA

ANUL. 
DOT. 
ORÇ.

14.000,00

513 02.10.01 18.541.0001.2.001 3.3.90.39.00 01.000.0000

OUTROS 
SERVIÇOS 

DE 
TERCEIROS 

– PESSOA 
JURÍDICA

ANUL. 
DOT. 
ORÇ.

50.000,00

TOTAL 64.000,00
Art. 2º Os valores dos presentes créditos, num total de R$ 64.000,00 (sessenta e quatro 

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

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

417 02.09.01 08.244.0001.2.001 3.1.90.11.00 01.000.0000

VENCIMENTOS 
E VANTAGENS 

FIXAS – 
PESSOAL CÍVIL

14.000,00

502 02.10.01 18.541.0001.2.001 3.1.90.11.00 01.000.0000

VENCIMENTOS 
E VANTAGENS 

FIXAS – 
PESSOAL CÍVIL

50.000,00

TOTAL 64.000,00
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, 22 de agosto 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 16.242, DE 22 DE AGOSTO DE 2.022
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e dá outras providências.

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

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

na importância de R$ 115.578,45 (cento e quinze mil, quinhentos e setenta e oito 
reais e quarenta e cinco centavos), o crédito aberto na forma do artigo será coberto 
com recursos                       provenientes de suplementação.

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

Rec. Valor (R$)

541 02.10.01 18.541.0015.2.062 3.3.90.39.00 05.000.0000

OUTROS 
SERVIÇOS 

DE 
TERCEIROS 

– PESSOA 
JURÍDICA

SUP. 
FINANC. 15.578,45

722 02.14.01 20.608.0012.1.021 3.3.90.30.00 01.000.0000
MATERIAL 

DE 
CONSUMO

SUP. 
FINANC. 50.000,00

723 02.14.01 20.608.0012.1.021 3.3.90.39.00 01.000.0000

OUTROS 
SERVIÇOS 

DE 
TERCEIROS 

– PESSOA 
JURÍDICA

SUP. 
FINANC. 50.000,00

TOTAL 115.578,45
Art. 2º Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional orçamentário e suplementar 

na importância de R$ 115.578,45 (cento e quinze mil, quinhentos e setenta e oito 
reais e quarenta e cinco centavos), o crédito aberto na forma do artigo será coberto 
com recursos provenientes de excesso de arrecadação e superávit financeiro.

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

SUPERAVIT FINANCEIRO 115.578,45

05.100.0023 15.578,45

01.110.0000 50.000,00

01.110.0000 50.000,00

TOTAL 115.578,45
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 agosto 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 16.246, DE 24 DE AGOSTO DE 2.022
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e dá outras providências.

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

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

na importância de R$ 735.277,36 (setecentos e trinta e cinco mil, duzentos e setenta 
e sete reais e trinta e seis centavos), o crédito aberto na forma do artigo será coberto 
com recursos provenientes de suplementação.

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

Rec. Valor (R$)

275 02.05.01 10.301.0006.2.028 3.3.90.33.00 05.000.0000

PASSAGENS 
E DESPESAS 

COM 
LOCOMOÇÃO

ANUL. 
DOT. 
ORÇ.

50.000,00

490 02.09.03 08.244.0009.2.057 3.3.90.30.00 05.000.0000 MATERIAL DE 
CONSUMO

ANUL. 
DOT. 
ORÇ.

15.000,00

813 02.16.01 28.841.1000.0.003 4.6.91.71.00 01.000.0000

PRINCIPAL 
DA DÍVIDA 

CONTRATUAL 
RESGATADA – 

INTRA-O

ANUL. 
DOT. 
ORÇ.

670.277,36

TOTAL 735.277,36
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Art. 2º Os valores dos presentes créditos, num total de R$ 735.277,36 (setecentos e trinta e 
cinco mil, duzentos e setenta e sete reais e trinta e seis centavos), serão cobertos com 
recursos previstos no artigo 43, § 1°, Inciso III, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de 
março de 1.964, provenientes de suplementação por anulação.

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

273 02.05.01 10.301.0006.2.028 3.3.90.30.00 05.000.0000 MATERIAL DE 
CONSUMO 50.000,00

491 02.09.03 08.244.0009.2.057 3.3.90.36.00 05.000.0000

OUTROS 
SERVIÇOS DE 
TERCEIROS – 

PESSOA FÍSICA

5.000,00

492 02.09.03 08.244.0009.2.057 3.3.90.39.00 05.000.0000

OUTROS 
SERVIÇOS DE 
TERCEIROS 

– PESSOA 
JURÍDICA

10.000,00

840 02.16.01 99.999.1000.9.999 9.9.99.99.00 01.000.0000 RESERVA DE 
CONTINGÊNCIA 670.277,36

TOTAL 735.277,36
Art. 3º Os créditos abertos neste Decreto obedecerão ao disposto no art. 43 da Lei Federal nº 

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

Bauru, 24 de agosto 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 16.247, DE 24 DE AGOSTO DE 2.022
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e dá outras providências.

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

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

na importância de R$ 711.999,94 (setecentos e onze mil, novecentos e noventa e 
nove reais e noventa e quatro centavos), o crédito aberto na forma do artigo será 
coberto com recursos                       provenientes de suplementação.

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

Rec. Valor (R$)

95 02.02.01 04.122.0001.2.001 3.3.90.30.00 01.000.0000 MATERIAL DE 
CONSUMO

SUP. 
FINANC. 480,60

105 02.02.01 04.122.0001.2.001 4.4.90.52.00 01.000.0000
EQUIPAMENTOS 

E MATERIAL 
PERMANENTE

SUP. 
FINANC. 5.519,34

167 02.03.02 12.365.0109.2.013 4.4.90.52.00 01.000.0000
EQUIPAMENTOS 

E MATERIAL 
PERMANENTE

EXE. 
ARREC. 205.000,00

202 02.03.03 12.361.0109.2.014 4.4.90.52.00 01.000.0000
EQUIPAMENTOS 

E MATERIAL 
PERMANENTE

EXE. 
ARREC. 346.000,00

461 02.09.02 08.243.0009.2.050 3.3.90.39.00 03.000.0000

OUTROS 
SERVIÇOS DE 
TERCEIROS 

– PESSOA 
JURÍDICA

SUP. 
FINANC. 45.000,00

662 02.12.01 13.392.0016.2.079 3.3.90.39.00 05.000.0000

OUTROS 
SERVIÇOS DE 
TERCEIROS 

– PESSOA 
JURÍDICA

EXE. 
ARREC. 50.000,00

662 02.12.01 13.392.0016.2.079 3.3.90.39.00 05.000.0000

OUTROS 
SERVIÇOS DE 
TERCEIROS 

– PESSOA 
JURÍDICA

SUP. 
FINANC. 60.000,00

TOTAL 711.999,94

Art. 2º Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional orçamentário e suplementar 
na importância de R$ 711.999,94 (setecentos e onze mil, novecentos e noventa e 
nove reais e noventa e quatro centavos), o crédito aberto na forma do artigo será 
coberto com recursos provenientes de excesso de arrecadação e superávit financeiro.

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

FINANCEIRO 110.999,94

01.110.0000 480,60
01.110.0000 5.519,34
05.800.0869 60.000,00
03.500.0040 45.000,00

EXCESSO DE 
ARRECADAÇÃO 601.000,00

181 1.7.2.1.50.0.1.01.00.00 01.110.0000
COTA-PARTE 

DO ICMS – 
PRINCIPAL

205.000,00

181 1.7.2.1.50.0.1.01.00.00 01.110.0000
COTA-PARTE 

DO ICMS – 
PRINCIPAL

69.000,00

181 1.7.2.1.50.0.1.01.00.00 01.110.0000
COTA-PARTE 

DO ICMS – 
PRINCIPAL

277.000,00

707 1.7.1.7.99.0.1.22.00.00 05.800.1126

E. PARL 
PAULO 

TEIXEIRA 
SEMANA HIP 

HOP

50.000,00

TOTAL 711.999,94
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, 24 de agosto 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 16.250, DE 26 DE AGOSTO DE 2.022
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e dá outras providências.

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

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

na importância de R$ 36.400,00 (trinta e seis mil e quatrocentos reais), o crédito 
aberto na forma do artigo será coberto com recursos provenientes de suplementação.

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

Rec.
Valor 
(R$)

285 02.05.01 10.301.0007.2.030 3.1.90.94.00 01.000.0000
INDENIZAÇÕES 

E RESTITUIÇÕES 
TRABALHISTAS

ANUL. 
DOT. 
ORÇ.

36.000,00

1017 02.16.01 28.846.1000.0.007 3.3.91.91.00 01.000.0000

SENTENÇAS 
JUDICIAIS 
– INTRA-

ORÇAMENTÁRIO

ANUL. 
DOT. 
ORÇ.

400,00

TOTAL 36.400,00
Art. 2º Os valores dos presentes créditos, num total de R$ 36.400,00 (trinta e seis mil e 

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

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

282 02.05.01 10.301.0007.2.030 3.1.90.11.00 01.000.0000

VENCIMENTOS 
E VANTAGENS 

FIXAS – 
PESSOAL CÍVIL

36.000,00

831 02.16.01 28.846.1000.0.007 3.3.90.91.00 01.000.0000 SENTENÇAS 
JUDICIAIS 400,00

TOTAL 36.400,00
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, 26 de agosto 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 16.251, DE 26 DE AGOSTO DE 2.022
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e dá outras providências.

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

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

na importância de R$ 349.723,80 (trezentos e quarenta e nove mil, setecentos e vinte 
e três reais e oitenta centavos), o crédito aberto na forma do artigo será coberto com 
recursos                       provenientes de suplementação.
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Ficha Unid. 
Orç. Classif. Func. Nat. Desp. Vínculo Especificação Origem 

Rec. Valor (R$)

98 02.02.01 04.122.0001.2.001 3.3.90.39.00 01.000.0000

OUTROS 
SERVIÇOS DE 
TERCEIROS 

– PESSOA 
JURÍDICA

SUP. 
FINANC. 1.353,00

105 02.02.01 04.122.0001.2.001 4.4.90.52.00 01.000.0000
EQUIPAMENTOS 

E MATERIAL 
PERMANENTE

SUP. 
FINANC. 19.896,01

296 02.05.01 10.301.0007.2.031 3.3.90.39.00 05.000.0000

OUTROS 
SERVIÇOS DE 
TERCEIROS 

– PESSOA 
JURÍDICA

EXE. 
ARREC. 26.611,68

296 02.05.01 10.301.0007.2.031 3.3.90.39.00 05.000.0000

OUTROS 
SERVIÇOS DE 
TERCEIROS 

– PESSOA 
JURÍDICA

SUP. 
FINANC. 140.950,07

357 02.07.01 15.451.0010.2.035 3.3.90.30.00 01.000.0000 MATERIAL DE 
CONSUMO

SUP. 
FINANC. 37.500,00

470 02.09.03 08.244.0009.2.054 3.3.90.30.00 05.000.0000 MATERIAL DE 
CONSUMO

SUP. 
FINANC. 123.413,04

TOTAL 349.723,80
Art. 2º Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional orçamentário e suplementar 

na importância de R$ 349.723,80 (trezentos e quarenta e nove mil, setecentos e vinte 
e três reais e oitenta centavos), o crédito aberto na forma do artigo será coberto com 
recursos provenientes de excesso de arrecadação e superávit financeiro.

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

FINANCEIRO 323.112,12

05.300.0073 140.950,07
01.110.0000 1.353,00
01.110.0000 19.896,01
05.500.0080 122.000,00
05.500.0008 1.413,04
01.110.0000 37.500,00

EXCESSO DE 
ARRECADAÇÃO 26.611,68

70 1.3.2.1.01.0.1.01.03.02 05.300.0073

REM. DEP. 
BANC. FNS 
– BLOCO 

GESTÃO SUS

26.611,68

TOTAL 349.723,80
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, 26 de agosto 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 16.256, DE 30 DE AGOSTO DE 2.022
P. 130.157/21 (7.126/22 – EMDURB) Suplementa recursos no orçamento vigente.

A PREFEITA MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais, de 
acordo com o disposto no artigo 51, inciso V, da Lei Orgânica do Município de Bauru,

D E C R E T A
Art. 1º Nos termos da Lei Municipal nº 7.579, de 03 de agosto de 2.022, suplementa através de 

transposição de recursos no orçamento vigente na Unidade Orçamentária 04.02.010, 
ENCARGOS GERAIS – Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural 
de Bauru – EMDURB, no total de R$ 290.000,00 (duzentos e noventa mil reais).

Unidade Executora Ficha Funcional Programática Categoria 
Econômica Valor

04.02.01 20 28.846.1002.1700 4.6.90.71 290.000,00
Art. 2º As despesas com o crédito suplementar aberto pelo art. 1º, correrão por conta da 

seguinte alteração orçamentária na Unidade Orçamentária 04.01.01, Empresa 
Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru – EMDURB:
I – Anulação Orçamentária:

Unidade Executora Ficha Funcional Programática Categoria 
Econômica Valor

04.01.01 02 15.452.0022.2100 3.1.90.13 290.000,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua expedição.
   Bauru, 30 de agosto 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 16.257, DE 30 DE AGOSTO DE 2.022
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e dá outras providências.

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

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

na importância de R$ 2.354.607,17 (dois milhões, trezentos e cinquenta e quatro mil, 
seiscentos e sete reais e dezessete centavos), o crédito aberto na forma do artigo será 
coberto com recursos provenientes de suplementação.

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

Rec. Valor (R$)

120 02.03.01 12.365.0109.2.012 3.1.90.94.00 02.000.0000
INDENIZAÇÕES 

E RESTITUIÇÕES 
TRABALHISTAS

ANUL. 
DOT. 
ORÇ.

2.235,99

123 02.03.01 12.365.0109.2.012 3.3.90.08.00 01.000.0000

OUTROS 
BENEFÍCIOS 

ASSISTENCIAIS 
DO SERVIDOR E 

DO M

ANUL. 
DOT. 
ORÇ.

16.000,00

124 02.03.01 12.365.0109.2.012 3.3.90.18.00 01.000.0000
AUXÍLIO 

FINANCEIRO A 
ESTUDANTE

ANUL. 
DOT. 
ORÇ.

82.351,74

151 02.03.02 12.365.0109.2.013 3.1.90.94.00 02.000.0000
INDENIZAÇÕES 

E RESTITUIÇÕES 
TRABALHISTAS

ANUL. 
DOT. 
ORÇ.

23.803,73

154 02.03.02 12.365.0109.2.013 3.3.90.08.00 01.000.0000

OUTROS 
BENEFÍCIOS 

ASSISTENCIAIS 
DO SERVIDOR E 

DO M

ANUL. 
DOT. 
ORÇ.

17.000,00

155 02.03.02 12.365.0109.2.013 3.3.90.18.00 01.000.0000
AUXÍLIO 

FINANCEIRO A 
ESTUDANTE

ANUL. 
DOT. 
ORÇ.

62.722,97

184 02.03.03 12.361.0109.2.014 3.1.90.13.00 01.000.0000 OBRIGAÇÕES 
PATRONAIS

ANUL. 
DOT. 
ORÇ.

2.011,00

185 02.03.03 12.361.0109.2.014 3.1.90.16.00 02.000.0000

OUTRAS 
DESPESAS 

VARIÁVEIS – 
PESSOAL CIVIL

ANUL. 
DOT. 
ORÇ.

283.880,70

187 02.03.03 12.361.0109.2.014 3.1.91.13.00 02.000.0000

OBRIGAÇÕES 
PATRONAIS 

– INTRA-
ORÇAMENTÁRIO

ANUL. 
DOT. 
ORÇ.

888.927,28

218 02.03.08 12.366.0109.2.022 3.1.90.16.00 02.000.0000

OUTRAS 
DESPESAS 

VARIÁVEIS – 
PESSOAL CIVIL

ANUL. 
DOT. 
ORÇ.

5.300,33

235 02.03.09 12.367.0109.2.025 3.1.90.11.00 02.000.0000

VENCIMENTOS 
E VANTAGENS 

FIXAS – PESSOAL 
CIVIL

ANUL. 
DOT. 
ORÇ.

15.000,00

232 02.03.09 12.367.0109.2.024 3.1.91.13.00 02.000.0000

OBRIGAÇÕES 
PATRONAIS 

– INTRA-
ORÇAMENTÁRIO

ANUL. 
DOT. 
ORÇ.

114.586,89

249 02.04.01 04.123.0001.2.001 3.3.90.18.00 01.000.0000
AUXÍLIO 

FINANCEIRO A 
ESTUDANTE

ANUL. 
DOT. 
ORÇ.

8.016,72

283 02.05.01 10.301.0007.2.030 3.1.90.13.00 01.000.0000 OBRIGAÇÕES 
PATRONAIS

ANUL. 
DOT. 
ORÇ.

1.662,80

285 02.05.01 10.301.0007.2.030 3.1.90.94.00 01.000.0000
INDENIZAÇÕES 

E RESTITUIÇÕES 
TRABALHISTAS

ANUL. 
DOT. 
ORÇ.

398.895,36

286 02.05.01 10.301.0007.2.030 3.1.91.13.00 05.000.0000

OBRIGAÇÕES 
PATRONAIS 

– INTRA-
ORÇAMENTÁRIO

ANUL. 
DOT. 
ORÇ.

49,35

291 02.05.01 10.301.0007.2.030 3.3.90.36.00 05.000.0000

OUTROS 
SERVIÇOS DE 
TERCEIROS – 

PESSOA FÍSICA

ANUL. 
DOT. 
ORÇ.

3.616,82

298 02.05.01 10.301.0007.2.031 3.3.90.47.00 01.000.0000
OBRIGAÇÕES 

TRIBUTÁRIAS E 
CONTRIBUTIVAS

ANUL. 
DOT. 
ORÇ.

605,64

333 02.07.01 15.451.0001.2.001 3.3.90.08.00 01.000.0000

OUTROS 
BENEFÍCIOS 

ASSISTENCIAIS 
DO SERVIDOR E 

DO M

ANUL. 
DOT. 
ORÇ.

6.000,00

393 02.08.01 15.451.0001.2.001 3.3.90.08.00 01.000.0000

OUTROS 
BENEFÍCIOS 

ASSISTENCIAIS 
DO SERVIDOR E 

DO M

ANUL. 
DOT. 
ORÇ.

451,76

397 02.08.01 15.451.0001.2.001 3.3.90.36.00 01.000.0000

OUTROS 
SERVIÇOS DE 
TERCEIROS – 

PESSOA FÍSICA

ANUL. 
DOT. 
ORÇ.

141.958,22
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423 02.09.01 08.244.0001.2.001 3.3.90.08.00 01.000.0000

OUTROS 
BENEFÍCIOS 

ASSISTENCIAIS 
DO SERVIDOR E 

DO M

ANUL. 
DOT. 
ORÇ.

5.500,00

424 02.09.01 08.244.0001.2.001 3.3.90.18.00 01.000.0000
AUXÍLIO 

FINANCEIRO A 
ESTUDANTE

ANUL. 
DOT. 
ORÇ.

6.593,36

505 02.10.01 18.541.0001.2.001 3.1.90.94.00 01.000.0000
INDENIZAÇÕES 

E RESTITUIÇÕES 
TRABALHISTAS

ANUL. 
DOT. 
ORÇ.

3.846,28

508 02.10.01 18.541.0001.2.001 3.3.90.08.00 01.000.0000

OUTROS 
BENEFÍCIOS 

ASSISTENCIAIS 
DO SERVIDOR E 

DO M

ANUL. 
DOT. 
ORÇ.

4.112,94

558 02.10.01 18.542.0015.2.066 3.3.90.30.00 01.000.0000 MATERIAL DE 
CONSUMO

ANUL. 
DOT. 
ORÇ.

5.000,00

590 02.11.01 27.811.0001.2.001 3.1.90.16.00 01.000.0000

OUTRAS 
DESPESAS 

VARIÁVEIS – 
PESSOAL CIVIL

ANUL. 
DOT. 
ORÇ.

84.524,34

599 02.11.01 27.811.0001.2.001 3.3.90.39.00 01.000.0000

OUTROS 
SERVIÇOS DE 
TERCEIROS – 

PESSOA JURÍDICA

ANUL. 
DOT. 
ORÇ.

100.000,00

664 02.12.01 13.392.0016.2.080 3.3.90.36.00 01.000.0000

OUTROS 
SERVIÇOS DE 
TERCEIROS – 

PESSOA FÍSICA

ANUL. 
DOT. 
ORÇ.

37.437,09

675 02.13.01 14.122.0001.2.001 3.1.90.16.00 01.000.0000

OUTRAS 
DESPESAS 

VARIÁVEIS – 
PESSOAL CIVIL

ANUL. 
DOT. 
ORÇ.

32.393,85

758 02.15.01 23.691.0001.2.001 3.1.90.94.00 01.000.0000
INDENIZAÇÕES 

E RESTITUIÇÕES 
TRABALHISTAS

ANUL. 
DOT. 
ORÇ.

122,01

TOTAL 2.354.607,17
Art. 2º Os valores dos presentes créditos, num total de R$ 2.354.607,17 (dois milhões, 

trezentos e cinquenta e quatro mil, seiscentos e sete reais e dezessete centavos), serão 
cobertos com recursos previstos no artigo 43, § 1°, Inciso III, da Lei Federal nº 4.320, 
de 17 de março de 1.964, provenientes de suplementação por anulação.

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

117 02.03.01 12.365.0109.2.012 3.1.90.11.00 01.000.0000

VENCIMENTOS 
E VANTAGENS 

FIXAS – PESSOAL 
CIVIL

98.351,74

117 02.03.01 12.365.0109.2.012 3.1.90.11.00 02.000.0000

VENCIMENTOS 
E VANTAGENS 

FIXAS – PESSOAL 
CIVIL

2.235,99

148 02.03.02 12.365.0109.2.013 3.1.90.11.00 01.000.0000

VENCIMENTOS 
E VANTAGENS 

FIXAS – PESSOAL 
CIVIL

79.722,97

148 02.03.02 12.365.0109.2.013 3.1.90.11.00 02.000.0000

VENCIMENTOS 
E VANTAGENS 

FIXAS – PESSOAL 
CIVIL

23.803,73

183 02.03.03 12.361.0109.2.014 3.1.90.11.00 01.000.0000

VENCIMENTOS 
E VANTAGENS 

FIXAS – PESSOAL 
CIVIL

2.011,00

183 02.03.03 12.361.0109.2.014 3.1.90.11.00 02.000.0000

VENCIMENTOS 
E VANTAGENS 

FIXAS – PESSOAL 
CIVIL

1.172.807,98

217 02.03.08 12.366.0109.2.022 3.1.90.11.00 02.000.0000

VENCIMENTOS 
E VANTAGENS 

FIXAS – PESSOAL 
CIVIL

5.300,33

229 02.03.09 12.367.0109.2.024 3.1.90.11.00 02.000.0000

VENCIMENTOS 
E VANTAGENS 

FIXAS – PESSOAL 
CIVIL

114.586,89

237 02.03.09 12.367.0109.2.025 3.1.90.94.00 02.000.0000
INDENIZAÇÕES 

E RESTITUIÇÕES 
TRABALHISTAS

15.000,00

242 02.04.01 04.123.0001.2.001 3.1.90.11.00 01.000.0000

VENCIMENTOS 
E VANTAGENS 

FIXAS – PESSOAL 
CIVIL

8.016,72

282 02.05.01 10.301.0007.2.030 3.1.90.11.00 01.000.0000

VENCIMENTOS 
E VANTAGENS 

FIXAS – PESSOAL 
CIVIL

31.988,70

282 02.05.01 10.301.0007.2.030 3.1.90.11.00 05.000.0000

VENCIMENTOS 
E VANTAGENS 

FIXAS – PESSOAL 
CIVIL

3.666,17

284 02.05.01 10.301.0007.2.030 3.1.90.16.00 01.000.0000

OUTRAS 
DESPESAS 

VARIÁVEIS – 
PESSOAL CIVIL

368.569,46

293 02.05.01 10.301.0007.2.031 3.3.90.30.00 01.000.0000 MATERIAL DE 
CONSUMO 605,64

331 02.07.01 15.451.0001.2.001 3.1.91.13.00 01.000.0000

OBRIGAÇÕES 
PATRONAIS 

– INTRA-
ORÇAMENTÁRIO

6.000,00

387 02.08.01 15.451.0001.2.001 3.1.90.11.00 01.000.0000

VENCIMENTOS 
E VANTAGENS 

FIXAS – PESSOAL 
CIVIL

142.409,98

417 02.09.01 08.244.0001.2.001 3.1.90.11.00 01.000.0000

VENCIMENTOS 
E VANTAGENS 

FIXAS – PESSOAL 
CIVIL

12.093,36

502 02.10.01 18.541.0001.2.001 3.1.90.11.00 01.000.0000

VENCIMENTOS 
E VANTAGENS 

FIXAS – PESSOAL 
CIVIL

7.959,22

559 02.10.01 18.542.0015.2.066 3.3.90.39.00 01.000.0000

OUTROS 
SERVIÇOS DE 
TERCEIROS – 

PESSOA JURÍDICA

5.000,00

588 02.11.01 27.811.0001.2.001 3.1.90.11.00 01.000.0000

VENCIMENTOS 
E VANTAGENS 

FIXAS – PESSOAL 
CIVIL

84.524,34

603 02.11.01 27.811.0001.2.001 3.3.91.39.00 01.000.0000

OUTROS 
SERVIÇOS DE 
TERCEIROS – 

PESSOA JURÍDICA 
– I

100.000,00

665 02.12.01 13.392.0016.2.080 3.3.90.39.00 01.000.0000

OUTROS 
SERVIÇOS DE 
TERCEIROS – 

PESSOA JURÍDICA

37.437,09

673 02.13.01 14.122.0001.2.001 3.1.90.11.00 01.000.0000

VENCIMENTOS 
E VANTAGENS 

FIXAS – PESSOAL 
CIVIL

32.393,85

755 02.15.01 23.691.0001.2.001 3.1.90.11.00 01.000.0000

VENCIMENTOS 
E VANTAGENS 

FIXAS – PESSOAL 
CIVIL

122,01

TOTAL 2.354.607,17
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, 30 de agosto 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 16.258, DE 30 DE AGOSTO DE 2.022
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e dá outras providências.

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

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

na importância de R$ 1.496.640,08 (um milhão, quatrocentos e noventa e seis mil, 
seiscentos e quarenta reais e oito centavos), o crédito aberto na forma do artigo será 
coberto com recursos provenientes de suplementação.

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

Rec. Valor (R$)

167 02.03.02 12.365.0109.2.013 4.4.90.52.00 01.000.0000
EQUIPAMENTOS 

E MATERIAL 
PERMANENTE

EXE. 
ARREC. 18.000,00

173 02.03.03 12.361.0005.2.015 3.3.90.39.00 01.000.0000

OUTROS 
SERVIÇOS DE 
TERCEIROS 

– PESSOA 
JURÍDICA

EXE. 
ARREC. 1.316.000,00

202 02.03.03 12.361.0109.2.014 4.4.90.52.00 01.000.0000
EQUIPAMENTOS 

E MATERIAL 
PERMANENTE

EXE. 
ARREC. 34.000,00
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278 02.05.01 10.301.0006.2.029 3.3.50.39.00 05.000.0000

OUTROS 
SERVIÇOS DE 
TERCEIROS 

-PESSOA 
JURÍDICA

EXE. 
ARREC. 48.180,08

304 02.05.01 10.301.0008.1.005 4.4.90.52.00 05.000.0000
EQUIPAMENTOS 

E MATERIAL 
PERMANENTE

SUP. 
FINANC. 13.660,00

582 02.10.03 18.542.0015.2.071 3.3.90.39.00 03.000.0000

OUTROS 
SERVIÇOS DE 
TERCEIROS 

– PESSOA 
JURÍDICA

SUP. 
FINANC. 5.000,00

662 02.12.01 13.392.0016.2.079 3.3.90.39.00 01.000.0000

OUTROS 
SERVIÇOS DE 
TERCEIROS 

– PESSOA 
JURÍDICA

SUP. 
FINANC. 61.800,00

TOTAL 1.496.640,08
Art. 2º Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional orçamentário e suplementar 

na importância de R$ 1.496.640,08 (um milhão, quatrocentos e noventa e seis mil, 
seiscentos e quarenta reais e oito centavos), o crédito aberto na forma do artigo será 
coberto com recursos provenientes de excesso de arrecadação e superávit financeiro.

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

FINANCEIRO 80.460,00

05.304.0007 9.014,00
05.800.0930 4.646,00
01.110.0000 20.800,00
01.110.0000 41.000,00
03.100.0004 5.000,00

EXCESSO DE 
ARRECADAÇÃO 1.416.180,08

181 1.7.2.1.50.0.1.01.00.00 01.110.0000 COTA-PARTE DO 
ICMS – PRINCIPAL 1.200.000,00

181 1.7.2.1.50.0.1.01.00.00 01.110.0000 COTA-PARTE DO 
ICMS – PRINCIPAL 34.000,00

181 1.7.2.1.50.0.1.01.00.00 01.110.0000 COTA-PARTE DO 
ICMS – PRINCIPAL 18.000,00

165 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 05.302.0001

TRANSFERÊNCIA 
DE RECURSOS 

SUS – ATENÇÃO 
MEDIA ALTA

48.180,08

181 1.7.2.1.50.0.1.01.00.00 01.110.0000 COTA-PARTE DO 
ICMS – PRINCIPAL 116.000,00

TOTAL 1.496.640,08
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, 30 de agosto 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 16.280, DE 16 DE SETEMBRO DE 2.022
P. 123.795/21 Regulamenta o art. 101 da Lei Municipal nº 1.574, de 07 de maio de 1.971, que 

autoriza o Sistema de Trabalho Híbrido ou Teletrabalho, de acordo com a natureza e 
a necessidade de cada órgão no âmbito da Administração Direta e Indireta. 

 A PREFEITA MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais, 
conferidas pelo art. 51 da Lei Orgânica do Município de Bauru, e
Considerando  que a reforma trabalhista trouxe diversas alterações para as relações de emprego/

trabalho, e entre as mudanças previstas, a regulamentação e criação de regras para o 
Teletrabalho, foi um dos principais destaques;

Considerando que o Teletrabalho impulsionado na Administração Municipal pela pandemia do 
Covid-19, apresentou, em alguns setores resultados satisfatórios e aumento de 
produtividade;

Considerando que o sistema de Teletrabalho ou trabalho híbrido de trabalho pode produzir economia 
tanto para a administração pública quanto para o servidor público municipal; 

Considerando a necessidade de regulamentação do art. 101 da Lei Municipal nº 1.574, de 07 de 
maio de 1.971, alterado pela Lei Municipal nº 7.559, de 24 de maio de 2.022, que 
autorizou o sistema de trabalho híbrido ou Teletrabalho na Administração Direta e 
Indireta,

D E C R E T A
Art. 1º Fica instituído no âmbito do Município de Bauru (Administração Direta e Indireta), o 

sistema de Teletrabalho ou trabalho híbrido a todos os servidores públicos municipais 
que será deferido pelo responsável e/ou dirigente da Administração Indireta, de 
acordo com a natureza e a necessidade do serviço.

§ 1º Para fins deste Decreto o Teletrabalho ou trabalho híbrido é a modalidade de 
prestação de serviços em que o servidor cumpre sua jornada diária de trabalho, sendo 
executada de forma parcial ou total fora das dependências da unidade de trabalho, 
podendo ser da seguinte forma:

I –  02 (dois) dias de trabalho à distância e 03 (três) dias de trabalho presencial;
II –  05 (cinco) dias de trabalho híbrido, cumprindo parte da sua carga horária 

normal de trabalho de forma presencial e parte em regime de Teletrabalho. 
§ 2º As atividades externas do servidor que por natureza do cargo devam ser desenvolvidas 

fora das dependências da unidade de trabalho não se enquadram no conceito de 
Teletrabalho.

§ 3º  Nos dias presenciais previstos no inciso I do parágrafo 1º deste artigo, o servidor 
deverá realizar sua jornada integral de trabalho. 

§ 4º  Fica vedado o estabelecimento de dia da semana fixo para comparecimento presencial 
dos servidores, sendo necessária a alternância dos dias da semana que compõem a 
escala de trabalho, garantindo, assim, com essa alternância, maior efetividade na 
integração e troca de informações necessárias entre os membros das equipes.

Art. 2º Ficam autorizados aos cargos que executam atividades de fiscalização, dadas as 
particularidades das funções, realizar as atividades administrativas através de 
Teletrabalho ou trabalho  híbrido, mediante a expedição de Portaria pelos Secretários 
Municipais ou Dirigentes de Órgãos da Administração Pública, Direta e Indireta, 
regulamentando as funções, horários e controles da prestação de serviços, podendo 
ser convocados para plantões de atendimento e para prestar serviços aos sábados e 
domingos.

Parágrafo único. As portarias emitidas pelos Secretários Municipais ou Dirigentes dos Órgãos da 
Administração Pública Direta e Indireta devem conter as informações atinentes às 
regras gerais deste Decreto.

Art. 3º A realização do Teletrabalho ou trabalho híbrido é facultativa, a critério do responsável 
do órgão/pasta, desde que seja possível mensurar objetivamente o desempenho, não 
se constituindo direito ou dever do servidor. 

§ 1º O Teletrabalho ou trabalho híbrido não exime o servidor do cumprimento da sua 
jornada diária, devendo estar à disposição remota da chefia mediata e/ou imediata 
durante o período de trabalho determinado.

§ 2º  O servidor em Teletrabalho ou trabalho híbrido poderá ser convocado, quando 
necessário, fora da escala semanal de trabalho, para serviços internos, plantões, 
atendimento ou outras atividades, dentro ou fora das dependências físicas do seu 
órgão de lotação.

Art. 4º  O servidor interessado em realizar o Teletrabalho ou trabalho híbrido, deverá 
requerer aos seus superiores hierárquicos e aguardar o período de até 30 (trinta) dias 
para manifestação conclusiva.

§ 1º  Após a avaliação conclusiva do interesse público e da verificação quanto a 
possibilidade de mensurar objetivamente o desempenho, o pedido poderá ser 
deferido. 

§ 2º  Caso deferido seu pedido, o servidor assinará termo de adesão e responsabilidade, 
estando ciente de todas as normas e implicações deste Decreto. 

§ 3º A solicitação poderá ser deferida pelo período de até 01 (um) ano, podendo ser 
prorrogado à critério do responsável pelo órgão/pasta. 

Art. 5º É facultado à Administração proporcionar revezamento entre os servidores, para fins 
de regime de Teletrabalho.

Art. 6º  É assegurada prioridade para a realização de Teletrabalho ou trabalho híbrido, 
quando possível, aos servidores:
I –  com deficiência ou mobilidade reduzida, ou que tenham cônjuge, 

companheiro, filho ou dependente na mesma condição;
II –  gestantes e lactantes.

Art. 7º  O Teletrabalho deverá ser realizado na residência ou no domicílio do servidor.
Art. 8º  Os superiores imediatos serão responsáveis pela produção e constatação da realização 

de trabalhos/tarefas dos servidores em Teletrabalho ou trabalho híbrido, cabendo 
ainda:
I –  estabelecer o horário do trabalho remoto ou híbrido de cada servidor;
II –  estabelecer metas e produtividades para cada servidor;
III - estabelecer o prazo de duração do Teletrabalho ou trabalho híbrido; 
IV –  acompanhar e avaliar o desempenho do servidor no cumprimento das metas 

estabelecidas; 
V –  elaborar escalas de trabalho para prestação de serviços internos e 

atendimento ao público de acordo com as necessidades de cada setor, 
de forma que sempre tenham servidores presenciais disponíveis para 
atendimento ou demais demandas;

VI –  controlar o registro diário no Sistema de Controle de Produção, informando 
mensalmente a frequência à Divisão de Administração e Expediente, até o 
dia 05 (cinco) de cada mês;  

VII –  reunir-se presencialmente, com os servidores em Teletrabalho, para 
acompanhamento das atividades realizadas, no mínimo com a periodicidade 
estabelecida neste Decreto; 

VIII –  cabe a cada secretaria/órgão manter atualizada a relação dos nomes dos 
servidores em Teletrabalho.

Art. 9º Constituem deveres do servidor em Teletrabalho ou trabalho híbrido: 
I –  cumprir as metas de produtividade estabelecidas; 
II –  cadastrar obrigatoriamente suas ações, tarefas e trabalhos em sistema de 

controle de produção;
III –  atender às convocações para comparecimento às dependências do órgão/

pasta, sempre que determinado pelos seus superiores hierárquicos; 
IV –  estar acessível durante o horário de trabalho determinado e manter telefones 

e outros meios digitais para contato permanentemente atualizados e ativos; 
V –  consultar, durante o horário de trabalho, seu correio eletrônico institucional 

e outras formas de comunicação eletrônica estabelecidas; 
VI –  manter o superior imediato informado sobre a evolução do trabalho, bem 

como indicar eventuais dificuldades, dúvidas ou intercorrências que possam 
atrasar ou prejudicar o seu andamento; 
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VII –  comparecer ao seu local de lotação, para reunião com superiores hierárquicos 
e cumprimento de eventuais obrigações presenciais; 

VIII –  retirar processos e demais documentos das dependências do órgão/
pasta, salvo em casos de envio da documentação em forma digital, 
responsabilizando-se pela custódia e devolução ao término do trabalho ou 
quando solicitado pelos superiores hierárquicos; 

IX –  preservar o sigilo dos assuntos da repartição, das informações contidas 
em processos e documentos sob sua custódia e dos dados acessados de 
forma remota, mediante observância das normas internas de segurança da 
informação e da comunicação. 

§ 1º As atividades deverão ser cumpridas diretamente pelo servidor em Teletrabalho ou 
trabalho híbrido, sendo vedada a utilização de terceiros, servidores ou não, para o 
cumprimento das metas estabelecidas. 

§ 2º  Na hipótese de descumprimento dos deveres elencados neste artigo, o servidor 
será excluído do Teletrabalho ou trabalho híbrido, sem prejuízo da apuração de sua 
responsabilidade disciplinar. 

§ 3º  O servidor excluído do Teletrabalho ou trabalho híbrido, nos termos do § 2º deste 
artigo, somente poderá solicitar novamente esta modalidade após o decurso do prazo 
de 2 (dois) anos, contado da data de seu retorno às dependências físicas do órgão/
pasta. 

Art. 10  Para a realização de serviços de Teletrabalho ou trabalho híbrido, os servidores são 
responsáveis por providenciar equipamentos próprios e manter estruturas físicas e 
tecnológicas necessárias e adequadas, tais como: 
I –  computador e/ou notebook; 
II –  programas compatíveis para desempenho das funções;
III –  sistema de internet; 
IV –  cadastro no sistema de TI da Administração Direta e Indireta.

§ 1º A Administração Direta e Indireta, através do setor de Tecnologia da Informação – 
TI, será responsável apenas pela orientação e configuração dos acessos remotos. 

§ 2º A estabilidade da conexão com a VPN depende do serviço de internet contratado pelo 
servidor e, portanto, de responsabilidade do mesmo, quando identificado pela equipe 
de TI que se trata de problema externo.

§ 3º Dificuldades dessa natureza não são justificativa para o servidor não realizar as 
atividades propostas para o período, devendo o mesmo retornar ao local de trabalho 
presencial para cumprimento da jornada, se necessário.

Art. 11  Os servidores em Teletrabalho estão proibidos de realizar e receber serviços 
extraordinários (horas extras/feriadas).

Art. 12  Os servidores municipais durante a realização do Teletrabalho, deverão registrar o 
ponto por meio do sistema de controle de produção.

§ 1º As justificativas do não registro de ponto deverão ser informadas diariamente à 
Chefia Imediata, que encaminhará à Divisão de Administração e Expediente de cada 
Secretaria, até o dia 05 (cinco) de cada mês.

§ 2º A ausência de lançamento do registro de ponto sem justificativa fundamentada 
pelo servidor, e sem anuência da chefia, caracterizará para todos os fins como falta 
injustificada. 

Art. 13  Os servidores que recebem vale-transporte e realizarem serviços de Teletrabalho, 
terão direito apenas as passagens para os dias de trabalho presencial, reuniões, 
entregas, recebimentos ou convocações semanais, que deverão ser previamente 
informados à Secretaria Municipal da Administração – Seção de Benefícios.

Art. 14  Os servidores que recebem adicionais, instituídos por NRs, ou laudos periciais 
de locais, e fizerem opção para realizar o Teletrabalho, desde que preenchidos 
os requisitos para a sua realização, somente receberão os adicionais nos dias que 
realizarem o trabalho presencial.

Art. 15 A Administração Direta e Indireta não se responsabiliza por compra de equipamentos, 
manutenções, pagamentos de instalações e outras despesas que o servidor terá na 
realização do Teletrabalho ou trabalho híbrido, ficando estas despesas exclusivamente 
ao servidor. 

§ 1º  O servidor, como condição para participar do Teletrabalho ou trabalho híbrido, 
assinará termo de adesão e declaração expressa de que as instalações em que 
executará suas atividades atendem às necessidades, bem como de que está ciente das 
condições estabelecidas neste Decreto.

§ 2º  Não será devida indenização ou reembolso, a qualquer título, das despesas do 
servidor em decorrência do exercício de suas atribuições em Teletrabalho ou trabalho 
híbrido. 

Art. 16  Não constitui direito ao servidor a realização de Teletrabalho, podendo a qualquer 
tempo, desde que motivadamente, ser determinado o retorno ao trabalho presencial. 

Art. 17  O servidor em Teletrabalho poderá, a qualquer tempo, retornar ao exercício nas 
dependências da repartição, nas seguintes hipóteses: 
I -  a pedido do servidor; 
II –  por determinação do superior hierárquico. 

Art. 18  O descumprimento das regras previstas neste Decreto implicará nas sanções previstas 
na Lei Municipal nº 3.781, de 21 de outubro de 1.994. 

Art. 19 Este Decreto entra em vigor a partir de sua publicação, revogando o Decreto 
Municipal nº 15.115, de 25 de novembro de 2.020, e o art. 4º do Decreto Municipal 
nº 15.599, de 29 de setembro de 2.021.

  Bauru, 16 de setembro de 2.022.
SUÉLLEN SILVA ROSIM
PREFEITA MUNICIPAL

GUSTAVO RUSSIGNOLI BUGALHO
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

DONIZETE DO CARMO DOS SANTOS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

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

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

TERMO DE ADESÃO E DE RESPONSABILIDADE
 __________________________________, matricula nº ________ , CPF Nº _____________________, 
lotado na Secretaria _________________________, Departamento _____________________, Divisão, 
_____________________ Seção ____________________, qualificado para a laboração de serviços através 
de Teletrabalho, PROCESSO nº ___________, nos termos do Decreto nº ____________ /22 e autorizado 
por meu superior hierárquico, venho por meio deste fazer adesão ao referido serviço, pelo período de 
____ ( ) ano/ meses e estou ciente de todas as normas/regras estipulados pelo Decreto, possuindo meios 
para a realização de todas as etapas e obrigações do Teletrabalho, dispondo de infraestrutura tecnológica 
necessária.
Declaro ainda que:
I –  a participação no Teletrabalho não acarretará alteração na minha lotação e que referida modalidade 
de trabalho é transitória, podendo ser revista a qualquer tempo, a critério do servidor ou da Administração;
II –  a modalidade de trabalho a distância não gera direito a indenização ou qualquer espécie de ajuda 

de custo; 
III –  manterei sigilo e responsabilidade pela custodia e devolução dos processos a mim confiados;
IV –  Horário do Teletrabalho/trabalho híbrido: das __:__ as __;__ e das __:__ as __;__, intervalo para 

almoço __:__
Bauru, de               de 2.022

_________________________
Nome servidor

Cargo
Matricula

DECRETO Nº 16.284, DE 20 DE SETEMBRO DE 2.022
P. 6.285/22 (2.894/21 – FUNPREV) Suplementa recursos do orçamento vigente da Fundação de 

Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru 
– FUNPREV.

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

D E C R E T A
Art. 1º Nos termos do inciso V, do art. 7º, da Lei Municipal nº 7.501, de 01 de dezembro de 

2.021, e do inciso I, do § 1º, do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 
1.964, fica aberto crédito suplementar à dotação do orçamento vigente no total de R$ 
89.000.000,00 (oitenta e nove milhões de reais).

Unidade 
Executora

Nº de 
Despesa / 

Ficha

Funcional 
Programática

Código de 
Aplicação

Categoria 
Econômica Valor R$

03.01.05 21 09.272.0125.2907 6030000 3.1.90.01.00 86.000.000,00

03.01.05 54 09.272.0125.2907 6040000 3.1.90.01.00 850.000,00

03.01.05 22 09.272.0125.2907 6030000 3.1.90.03.00 2.000.000,00

03.01.05 55 09.272.0125.2907 6040000 3.1.90.03.00 150.000,00

TOTAL 89.000.000,00
Art. 2º Os créditos abertos neste Decreto serão cobertos com recursos provenientes de 

superávit financeiro do ano anterior no valor de R$ 89.000.000,00 (oitenta e nove 
milhões de reais).

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua expedição.
Bauru, 20 de setembro 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 16.288, DE 23 DE SETEMBRO DE 2.022
Designa substituto para responder pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente, nos afastamentos e 

impedimentos legais do Secretário.
A PREFEITA MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais, 

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

Art. 1º  Fica designado o servidor SIDNEI RODRIGUES, portador da matrícula nº 27.658, 
para responder pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente, nos afastamentos e 
impedimentos legais do titular da pasta.

Art. 2º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Bauru, 23 de setembro de 2.022.

SUÉLLEN SILVA ROSIM
PREFEITA MUNICIPAL

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

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

DECRETO Nº 16.289, DE 23 DE SETEMBRO DE 2.022
Designa substituto para responder pela Secretaria Municipal de Saúde, nos afastamentos e impedimentos 

legais da Secretária.
A PREFEITA MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais, 

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

Art. 1º  Fica designado o servidor EZEQUIEL APARECIDO DOS SANTOS, portador 
da matrícula nº 30.682, para responder pela Secretaria Municipal de Saúde, nos 
afastamentos e impedimentos legais do titular da pasta.
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Art. 2º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Bauru, 23 de setembro de 2.022.

SUÉLLEN SILVA ROSIM
PREFEITA MUNICIPAL

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

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

PROJETOS DE LEI
Enviados à Câmara Municipal

PROJETO   DE   LEI    Nº   105/22
P. 130.171/22 (7.058/22 – 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 até R$ 
150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), abaixo: 
I – Transposição

a)  Dotação Orçamentária 15.452.0022.2101 (Manutenção de 
Adiantamentos – EMDURB) – categoria econômica 3.3.90.30 (material 
de consumo) – Ficha 15 – R$ 60.000,00 (sessenta mil reais);

b)  Dotação Orçamentária 15.452.0022.2101 (Manutenção de 
Adiantamentos – EMDURB) – categoria econômica 3.3.90.39 (outros 
serviços de terceiros – pessoa jurídica) – Ficha 16 – R$ 90.000,00 
(noventa mil reais).

Art. 2º Os recursos necessários para atender o art. 1º, decorrem de anulação parcial nas 
dotações orçamentárias:
I – Funcional Programática 15.452.0022.2100 (Administração Geral – 

EMDURB) – categoria econômica 3.1.90.13 (Obrigações Patronais) – 
Ficha 02 – R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

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

=EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS=
20, setembro, 22

Senhor Presidente,
Nobres Vereadores,

Temos a honra de submeter à apreciação dessa Augusta Casa, o presente Projeto de 
Lei que, versa sobre adequação de recursos no orçamento vigente para atender a Empresa Municipal de 
Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru – EMDURB.

Tal ajuste é necessário para atender as despesas com material de consumo e serviços 
de terceiros pessoa jurídica (manutenção de adiantamento), sendo que a transposição de recursos origina-se 
de dotações de obrigações patronais (administração geral – EMDURB). Estas operações não alteram as 
metas físicas das ações envolvidas neste ajuste.

Isto posto, acredito ter apresentado os esclarecimentos devidos, a fim de que todos 
possam ter plena compreensão do projeto ora apresentado.

Destarte pela relevância da matéria, contamos com a aprovação do projeto em 
questão.

Atenciosas saudações, 
SUÉLLEN SILVA ROSIM
PREFEITA MUNICIPAL

ATOS DO GABINETE
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

(artigo 26 da Lei Federal 8.666/93)
Ratifico a Dispensa de Licitação para Locação do imóvel situado na Rua Cussy Junior, nº 2-60, nesta cidade 
de Bauru, Estado de São Paulo, de propriedade de RONALD WILLIAM BIAZI, destinado a abrigar a 
DIVISÃO DE APOIO SOCIAL, da Secretaria Municipal de Saúde, no valor total de R$ 158.400,00 (cento 
e cinquenta e oito mil e quatrocentos reais), pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, com fundamento no 
artigo 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, de acordo com justificativa de 
fls. 559/560 e tendo em vista os elementos que instruem o Processo Administrativo nº 32.961/13.
Encaminhe-se ao DCD para publicação no Diário Oficial.

Bauru, 22 de setembro de 2022.
SUÉLLEN SILVA ROSIM
PREFEITA MUNICIPAL

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

(artigo 26 da Lei Federal 8.666/93)
Ratifico a Dispensa de Licitação para Locação do imóvel situado na Rua Azarias Leite, nº 13-28, Centro, 
nesta cidade de Bauru, de propriedade da Srª. MARIA LUIZA MACACARI MANFRINATO, destinado 
a abrigar a Unidade do Centro de Atenção Psicossocial álcool e outras drogas infanto-juvenil 24 (vinte 
e quatro) horas (CAPS AD III 24 h) da Secretaria Municipal de Saúde, no valor total de R$ 67.200,00 
(sessenta e sete mil e duzentos reais), com fundamento no artigo 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93 
e suas alterações posteriores, de acordo com justificativa de fls. 503 e tendo em vista os elementos que 
instruem o Processo Administrativo nº 62.584/13
Encaminhe-se ao DCD para publicação no Diário Oficial.

Bauru, 22 de setembro de 2022
SUÉLLEN SILVA ROSIM
PREFEITA MUNICIPAL

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

(artigo 26 da Lei Federal 8.666/93)
Ratifico a Dispensa de Licitação para Locação do imóvel situado na Rua Gerson França, nº 7-55, nesta 
cidade de Bauru, Estado de São Paulo, de propriedade de INVEX NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA, 
destinado a abrigar a sede da Secretaria Municipal de Saúde, no valor total de R$ 624.158,64 (seiscentos e 
vinte e quatro mil, cento e cinquenta e oito reais e sessenta e quatro centavos), pelo prazo de 24 meses, com 
fundamento no artigo 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, de acordo com 
justificativa de fls. 719 e tendo em vista os elementos que instruem o Processo Administrativo nº 64.798/14.
Encaminhe-se ao DCD para publicação no Diário Oficial.

Bauru, 22 de setembro de 2022.
SUÉLLEN SILVA ROSIM 
PREFEITA MUNICIPAL

EXTRATOS
CONVÊNIO Nº 2.285/22 – PROCESSO Nº 4.969/22 – CONVENENTE: MUNICÍPIO DE BAURU – 
CONVENIADA: CENTRO UNIVERSITÁRIO SAGRADO CORAÇÃO (UNISAGRADO) – OBJETO: 
Este convênio se destina especificamente às atividades de extensão de cursos regulares e devidamente 
reconhecidos pelos órgãos oficiais de ensino ofertados pelo CENTRO UNIVERSITÁRIO SAGRADO 
CORAÇÃO (UNISAGRADO), sendo esses: Modalidade Presencial (Licenciatura): Artes, Ciências 
Biológicas; Educação Física; Filosofia; História; Letras Português e Inglês; Letras Língua Portuguesa; 
Matemática; Pedagogia. Modalidade Presencial (Bacharel): Administração; Arquitetura e Urbanismo; 
Biomedicina; Ciências Biológicas; Ciências Contábeis; Ciências da Computação; Comunicação Social - 
Publicidade e Propaganda; Design; Engenharia Mecânica, Enfermagem; Engenharia Ambiental; Engenharia 
Civil; Engenharia de Computação; Engenharia de Produção; Engenharia Química; Engenharia Elétrica; 
Engenharia Agronômica; Engenharia Ambiental e Sanitária; Letras Tradutor, Farmácia; Fisioterapia; 
Jornalismo; Psicologia; Relações Internacionais; Química; Nutrição, Odontologia, Teatro. Modalidade 
Presencial (Tecnológico): Design de Moda; Gastronomia; Estética e Cosmética; Jogos Digitais Modalidade 
EAD (Tecnológico): Análise e Desenvolvimento de Sistemas; Redes de Computadores; Internet das Coisas; 
BigData Inteligência Analítica; Gestão da Tecnologia da Informação; Sistemas de Informação; Defesa 
Cibernética; Gestão Comercial; Gestão de Recursos Humanos; Gestão Financeira; Gestão Hospitalar; 
Gestão Pública; Logística; Marketing; Processos Gerenciais; Gestão da Qualidade; Segurança Cibernética. 
Modalidade EAD (Licenciatura): Letras-Inglês; Formação Pedagógica - Letras; Formação Pedagógica - 
Pedagogia; Segunda Licenciatura em Letras; Segunda Licenciatura em Pedagogia; Geografia; História; 
Matemática; Ciências da Religião. Modalidade EAD (Bacharel): Administração; Ciências Contábeis; 
Serviço Social. - PRAZO: 12 meses – ASSINATURA: 08/09/22, conforme parágrafo único do art. 61 da 
Lei Federal nº 8.666/93.

CONVÊNIO Nº 2.286/22 – PROCESSO Nº 101.921/22 – CONVENENTE: MUNICÍPIO DE BAURU 
– CONVENIADA: FACULDADE DO CENTRO OESTE PAULISTA – FACOP – OBJETO: Através 
do presente convênio as partes pretendem desenvolver atividade de estágio obrigatório não-remunerado, 
considerando o estágio ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho do 
Município, que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando o 
ensino regular na Instituição de Ensino. 1.2. O estágio decorrente deste convênio, será não credenciado, 
podendo, contudo, ocorrer o credenciamento posteriormente, configurando situação atípica, caso o número 
de educandos interessados seja superior ao número de vagas ofertadas pela CONVENIADA. 1.3. Este 
convênio se destina especificamente ao curso de Graduação (Bacharel) em ODONTOLOGIA regular e 
devidamente reconhecido pelos órgãos oficiais de ensino, conforme documento anexo. 1.4. O presente 
estágio faz parte do projeto pedagógico do curso, além de integrar o itinerário formativo do educando, 
conforme documento anexo. O estágio visa ao aprendizado de competências próprias da atividade 
profissional e à contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento do educando para a vida cidadã 
e para o trabalho. - PRAZO: 12 meses – ASSINATURA: 12/09/22, conforme parágrafo único do art. 61 
da Lei Federal nº 8.666/93.

CONTRATO Nº 11.000/22 - PROCESSO Nº 36.247/22 – CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU 
- CONTRATADA: J. DA S. N. SANTANA LIMPEZA - OBJETO: Constitui objeto deste contrato o 
compromisso ora assumido pela CONTRATADA, relativo a AQUISIÇÃO DE PINCÉIS PARA QUADRO 
BRANCO E RECARGAS PARA PINCÉIS, devidamente especificados no Anexo I do Edital, através de 
contrato, cujas especificações estão indicadas nos Anexo I do Edital nº 230/22, Processo Administrativo 
nº 36.247/22, mediante emissão de Notas de Empenho e conforme termos de sua proposta devidamente 
anexada ao Processo. - PRAZO: 12 meses – VALOR: R$ 236.980,65 - MODALIDADE: Pregão 
Eletrônico nº 162/22 - PROPONENTES: 10 - ASSINATURA: 25/08/22.
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PRIMEIRO ADITIVO AO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 1.553/17 – PROCESSO Nº 
41.730/17 – CEDENTE: MUNICÍPIO DE BAURU – CESSIONÁRIA: - EMPRESA MUNICIPAL 
DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE BAURU - EMDURB – OBJETO: - Nos termos 
da Cláusula Terceira, item 3.1, as partes resolvem prorrogar por 05 (cinco) anos a Cessão de Uso. - 
ASSINATURA: - 14/09/22, conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho 
1.993.

COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

AUTO DE DESINTERDIÇÃO

NÚMERO 019 / 2022
INTERDIÇÃO PARCIAL
OCORRÊNCIA Corrosão cobertura metálica
BEM AFETADO Quadra poliesportiva

NOME DO PROPRIETÁRIO
Prefeitura Municipal de Bauru
Secretaria Municipal de Educação
EMEI “Geraldo Aroni”

ENDEREÇO INTERDITADO Rua João Prudente Sobrinho
QUARTEIRÃO 01

NÚMERO 02
BAIRRO Núcleo Fortunato Rocha Lima

A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil – COMPDEC vistoriou e constatou que a Quadra 
Poliesportiva da EMEI “Geraldo Aroni”, localizada na Rua João Prudente Sobrinho número 1-02, Núcleo 
Fortunato Rocha Lima, em Bauru - SP, deixou de apresentar uma situação de risco com o reforço estrutural 
da estrutura da cobertura da quadra, eliminando assim os riscos que motivaram o Auto de Interdição Parcial 
número 015/2018, emitido em 23/02/2018.
Por esta razão estamos DESINTERDITANDO o local, a partir desta data. 

Bauru, 23 de setembro de 2022.

OUVIDORIA GERAL

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

Corregedoria Geral Administrativa
Leandro Douglas Lopes

Corregedor Geral
PORTARIA 071/22–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 Anna Carolina 
Mondillo, Primeira Corregedora Administrativa, a servidora Elisabete Martinez Ubeda, Agente de 
Administração, e o servidor Célio Aparecido Floriano Bevilacqua, Técnico de Administração, para compor 
a mesma e sob a presidência da primeira, instaurar a competente Sindicância nº 139.226/2022.

PORTARIA 072/22–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 Anna Carolina 
Mondillo, Primeira Corregedora Administrativa, a servidora Elisabete Martinez Ubeda, Agente de 
Administração, e o servidor Célio Aparecido Floriano Bevilacqua, Técnico de Administração, para compor 
a mesma e sob a presidência da primeira, instaurar a competente Sindicância nº 139.238/2022.

PORTARIA 073/22–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 Anna Carolina 
Mondillo, Primeira Corregedora Administrativa, a servidora Elisabete Martinez Ubeda, Agente de 
Administração, e o servidor Célio Aparecido Floriano Bevilacqua, Técnico de Administração, para compor 
a mesma e sob a presidência da primeira, instaurar a competente Sindicância nº 139.246./2022.

PORTARIA 074/22–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 Anna Carolina 
Mondillo, Primeira Corregedora Administrativa, a servidora Elisabete Martinez Ubeda, Agente de 
Administração, e o servidor Célio Aparecido Floriano Bevilacqua, Técnico de Administração, para compor 
a mesma e sob a presidência da primeira, instaurar a competente Sindicância nº 139.265./2022.

PORTARIA 075/22–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 139.231/2022.

PORTARIA 076/22–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 139.245/2022.

PORTARIA 077/22–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 139.262/2022.

PORTARIA 078/22–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 Anna Carolina 
Mondillo, Primeira Corregedora Administrativa, a servidora Elisabete Martinez Ubeda, Agente de 
Administração, e o servidor Célio Aparecido Floriano Bevilacqua, Técnico de Administração, para compor 
a mesma e sob a presidência da primeira, instaurar a competente Sindicância nº 139.284/2022.

PORTARIA 079/2022 – C.G.A. - O Corregedor Geral Administrativo, no uso de suas atribuições 
conferidas pelo Decreto Municipal nº 8.324/1998, constitui a Comissão Sindicante e nomeia a servidora 
Tatiane Guilherme Costa, 2ª 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 Administrativa para apurar os fatos 
relacionados ao Processo nº 139.849/2022.

PORTARIA 080/2022 – C.G.A. - O Corregedor Geral Administrativo, no uso de suas atribuições 
conferidas pelo Decreto Municipal nº 8.324/1998, constitui a Comissão Sindicante e nomeia a servidora 
Tatiane Guilherme Costa, 2ª 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 Administrativa para apurar os fatos 
relacionados ao Processo nº 140.456/2022.

SÚMULA DA DECISÃO DA PREFEITA MUNICIPAL NA SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA Nº 
26.538/21, que tem como interessada a Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos: ARQUIVADA. À 
Corregedoria Geral Administrativa para oficiar.

SÚMULA DA DECISÃO DA PREFEITA MUNICIPAL NA SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA Nº 
22.441/22, que tem como interessada a Corregedoria Geral Administrativa: ARQUIVADA. À Corregedoria 
Geral Administrativa para oficiar.

SÚMULA DA DECISÃO DA PREFEITA MUNICIPAL NA SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA Nº 
154.313/21, que tem como interessada a Secretaria Municipal de Educação: ARQUIVADA. À Corregedoria 
Geral Administrativa para oficiar.

SÚMULA DA DECISÃO DA PREFEITA MUNICIPAL NA SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA Nº 
95.612/21, que tem como interessada a Secretaria Municipal de Educação: ARQUIVADA. À Corregedoria 
Geral Administrativa para oficiar.

Seção II
Secretarias Municipais

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
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CONTATOS
Secretário da Administração: (14) 3235-1099

Gabinete do Secretário: (14) 3235-1099 
Divisão de Administração e Expediente: 3235-1203 / 3235-1110

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

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

Divisão de Serviços Essenciais: (14) 3227-6828

Departamento de Administração de Pessoal: (14) 3235-1199 / (14) 3235-1229 / (14) 3235-1137 / (14) 
3235-1351 / (14) 3235-1227 / (14) 3235-1305

Departamento de Avaliação Funcional: (14) 3235-1158
Divisão de Apoio ao Servidor: (14) 3227-5647

Seção de Benefícios: (14) 3235-1158
Perícia Médica: (14) 3227-5647

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

Divisão de Avaliação: (14) 3235-1277

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

Escola de Gestão Pública: (14) 3235-1043

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

Comissão de Desenvolvimento Funcional (CDF – ADM): cdf_adm@bauru.sp.gov.br

Pesquisa de Atendimento: http://www.bauru.sp.gov.br/pesquisa_atendimento.aspx

Ouvidoria: http://www.bauru.sp.gov.br/ouvidoria.aspx

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

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL

EXONERAÇÕES: A partir 13/09/2022, portaria nº 2392/2022, exonera, a pedido, o (a) servidor(a) 
RAPHAEL GIABARDO ALVES SILVA, RG nº 29xxxx52, matrícula nº 32926, do cargo efetivo de 
Especialista em Saúde – Médico Clínico, do (a) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, conforme 
Processo nº 135.013/2022.

A partir 19/09/2022, portaria nº 2393/2022, exonera, a pedido, o (a) servidor(a) THAIS MEDRADO 
AGUIAR GRECCO, RG nº 41xxxxx47, matrícula nº 33933, do cargo efetivo de Especialista de Governo 
– Auditor Fiscal Tributário, do (a) SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS, 
conforme Processo nº 133.886/2022.

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

EXONERAÇÃO/POSSE

PORTARIA N.º 2394/2022: 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) GISLAINE DE ALMEIDA NAZARE, portador(a) 
do RG n.º 25XXXXX66 e CPF n.º 321.XXX.XXX-59, matrícula 33674, cargo efetivo de ASSISTENTE 
DE SERVICOS 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 AGENTE EDUCACIONAL - CUIDADOR DE CRIANÇAS, 
JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, para o(a) SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, a partir 
de 26/09/2022.

TORNA SEM EFEITO

PORTARIA N.º 2395/2022: A Diretora de Departamento de Recursos Humanos no uso de suas atribuições 
legais, que confere com a Lei Municipal n.º 7.109 de 12 de setembro de 2018, resolve: Tornar Sem Efeito a 
nomeação vinculada ao Diário Oficial n.º 3592, PORTARIA N.º 2042/2022 que nomeou o(a) Sr.(a) ANA 
LUIZA BRUNELLO, portador(a) do RG n.º 40XXXXX46 e CPF n.º 439.XXX.XXX-84, classificação 18º 
lugar, no cargo efetivo de ESPECIALISTA EM SAÚDE MÉDICO - MÉDICO - CLÍNICO, Edital n.º 
05/2022, EM RAZÃO DE DESISTÊNCIA EXPRESSA.

PORTARIA N.º 2396/2022: A Diretora de Departamento de Recursos Humanos no uso de suas atribuições 
legais, que confere com a Lei Municipal n.º 7.109 de 12 de setembro de 2018, resolve: Tornar Sem Efeito 
a nomeação vinculada ao Diário Oficial n.º 3591, PORTARIA N.º 2025/2022 que nomeou o(a) Sr.(a) 
ROSIMARY CRISTINA BRANDAO, portador(a) do RG n.º 34XXXXX18 e CPF n.º 335.XXX.XXX-
07, classificação 14º lugar, no cargo efetivo de ASSISTENTE EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO 
E TRANSPORTE - SERVENTE DE LIMPEZA, Edital n.º 10/2022, EM RAZÃO DE DECURSO DE 
PRAZO.

CONVOCAÇÃO/NOMEAÇÃO: Os(as) candidatos(as) relacionados(as) abaixo deverão entrar em 
contato com o Departamento de Recursos Humanos no dia e horário indicado para que sejam orientados(as) 
com relação à providência da documentação do Anexo I e outros documentos que vierem a ser necessários 
para investidura no cargo.

A Diretora de Departamento de Recursos Humanos, em conformidade com o disposto na Lei Municipal 
n.º 7.109 de 12 de setembro de 2018 e, considerando cumpridas todas as medidas que a legislação impõe, 
expede.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO N.º 2397/2022: Fica nomeado(a) para prover o cargo efetivo de 
ESPECIALISTA EM SAÚDE MÉDICO - MÉDICO - CLÍNICO, no quadro de servidores desta 
Prefeitura, Diário Oficial n.º 3604 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior 
a 30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr.(a) VIVIANE DEBS GUIZINE, portador(a) do RG n.º 
46XXXXX9X e CPF n.º 395.XXX.XXX-36, em virtude do(a) mesmo(a) haver se classificado em 27º 
lugar, no concurso público para ESPECIALISTA EM SAÚDE MÉDICO - MÉDICO - CLÍNICO, 
Edital n.º 05/2022 para exercer as funções do cargo.
O atendimento será inicialmente pelo telefone (14) 3235-1207/3235-1081 ou por e-mail rh@bauru.sp.gov.
br .  Ligar em 26/09/2022 às 08h30min ou mandar e-mail.
Observação: Nomeação motivada em razão da desistência expressa do(a) 18º classificado(a), que foi 
nomeado(a) em virtude do(a) EXONERAÇÃO de Rosiane Barbosa Naves De Sousa, cargo efetivo de 
Especialista em Saúde Médico - Médico, matrícula 32145, publicado(a) no Diário Oficial do Município 
em 21/10/2021.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO N.º 2398/2022: Fica nomeado(a) para prover o cargo efetivo de 
ASSISTENTE EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE - SERVENTE DE 
LIMPEZA, no quadro de servidores desta Prefeitura, Diário Oficial n.º 3604 após o cumprimento das 
exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr.(a) RODOLFO 
ARANTES FERREIRA DOS SANTOS, portador(a) do RG n.º 42XXXXX07 e CPF n.º 325.XXX.XXX-
00, em virtude do(a) mesmo(a) haver se classificado em 21º lugar, no concurso público para ASSISTENTE 
EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE - SERVENTE DE LIMPEZA, Edital n.º 
10/2022 para exercer as funções do cargo.
O atendimento será inicialmente pelo telefone (14) 3235-1207/3235-1081 ou por e-mail rh@bauru.sp.gov.
br .  Ligar em 26/09/2022 às 09h00min ou mandar e-mail.

Observação: Nomeação motivada em razão do decurso de prazo do(a) 14º classificado(a), que foi 
nomeado(a) em virtude do(a) EXONERAÇÃO de Izulina Subtil de Oliveira, cargo efetivo de Assistente 
em Manutenção, Conservação e Transporte - Servente de Limpeza, matrícula 35485, publicado(a) no 
Diário Oficial do Município em 19/02/2022.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO N.º 2399/2022: Fica nomeado(a) para prover o cargo efetivo de AGENTE 
EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE - MOTORISTA, no quadro de servidores 
desta Prefeitura, Diário Oficial n.º 3604 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior 
a 30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr.(a) JOSE AUGUSTO NAVARRO PINTO, portador(a) do RG 
n.º 34XXXXX36 e CPF n.º 343.XXX.XXX-02, em virtude do(a) mesmo(a) haver se classificado em 70º 
lugar, no concurso público para AGENTE EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE 
- MOTORISTA, Edital n.º 07/2019 para exercer as funções do cargo.
O atendimento será inicialmente pelo telefone (14) 3235-1207/3235-1081 ou por e-mail rh@bauru.sp.gov.
br .  Ligar em 26/09/2022 às 09h30min ou mandar e-mail.

ANEXO I (ORIGINAIS)
1. RG e CPF (com nome atualizado e menos de 10 anos de emissão);
2. Certidão de casamento;
3. Certidão da Justiça Eleitoral que comprove que está QUITE, ao qual pode ser retirada no link 

http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral;
4. CTPS (Carteira de Trabalho - com nome atualizado);
5. Comprovante de Situação Cadastral do CPF (com nome atualizado), ao qual pode ser retirado no 

link https://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/SSL/ATCTA/CPF/ConsultaPublica.asp;
6. Comprovante de endereço atual;
7. Extrato do PIS/PASEP, com nome atualizado, verificar junto a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

ou BANCO DO BRASIL, se existe o cadastro em mais de 01 (um) número de PIS ou PASEP, caso 
exista dois números deverá solicitar a regularização para um único número. É importante que todos 
os dados cadastrais do candidato estejam atualizados junto ao órgão responsável do PIS (CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL) ou PASEP (BANCO DO BRASIL), antes da emissão e apresentação do 
documento junto ao Recursos Humanos desta Prefeitura, para evitar problemas futuros; 

8. Comprovação de regularidade com o serviço militar (reservista e/ou equivalente);
9. Atestado de Antecedentes Criminais do(s) Estado(s) em que tenha residido, com o nome 

atualizado;
10. Certidão de Distribuição de Ações Criminais do(s) Estado(s) em que tenha residido, com o 

nome atualizado;
11. Certidões de Execuções Criminais do(s) Estado(s) em que tenha residido (do estado de São 

Paulo são duas, a SAJ PG5 e a SIVEC), com o nome atualizado;
12. Certidão de Antecedentes Criminais da Polícia Federal, com o nome atualizado;
13. Certidão de Distribuição da Justiça Federal do(s) Estado(s) em que tenha residido, com o nome 

atualizado;
14. Certidão de nascimento de filhos até 21 anos e/ou se deficiente de qualquer idade;
15. CPF de filhos até 21 anos, se deficiente, de qualquer idade e, se estudante, até 24 anos;
16. Carteira de Vacinação dos filhos menores de 14 anos;
17. PRÉ-REQUISITO EXIGIDO NO EDITAL DO CONCURSO. (Diplomas e/ou certificados);
18. Declaração ou certidão negativa de débitos para os cargos que possuem registros em seus respectivos 

conselhos;
19. Declaração de horário e local de trabalho para os cargos que por Lei cabem acumulação (para 

fins de análise do acúmulo e/ou compatibilidade de horários).

CONCURSOS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA PROVA OBJETIVA DO CONCURSO PÚBLICO PARA O 
CARGO DE ESPECIALISTA EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - PSICÓLOGO - 
EDITAL 15/2022.
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A Prefeitura Municipal de Bauru através da Secretaria Municipal de Administração - Departamento de 
Recursos Humanos CONVOCA OS CANDIDATOS ABAIXO RELACIONADOS, inscritos no Concurso 
Público para o Cargo Efetivo de ESPECIALISTA EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - 
PSICÓLOGO, para a realização da PROVA OBJETIVA, nos termos do Edital 15/2022, de acordo com 
as seguintes orientações:
1. A PROVA OBJETIVA SERÁ REALIZADA EM 25/09/2022 (DOMINGO), na UNIP - 
UNIVERSIDADE PAULISTA localizada na RUA LUÍS LEVORATO, N.º 2-140 - CHÁCARAS 
BAURUENSES, BAURU - SP.
2. A PROVA OBJETIVA TERÁ DURAÇÃO DE 03 HORAS.
3. O PORTÃO DE ENTRADA SERÁ FECHADO IMPRETERIVELMENTE ÀS 08H e 50MIN., 
NÃO SENDO PERMITIDA, SOB NENHUM PRETEXTO A ENTRADA DE CANDIDATO APÓS 
O HORÁRIO ESTABELECIDO.
4. É recomendável que os candidatos compareçam no local indicado para a realização da prova, com 
antecedência mínima de 01 (uma) hora.
4.1. É facultativo o uso de máscara facial com cobertura total de nariz e boca e de álcool em gel (70%) 
devido aos protocolos específicos em razão da pandemia COVID-19. 
4.2. O candidato poderá levar seu próprio álcool em gel (70%) e sua garrafa de água.
4.3. O candidato deverá cumprir os protocolos de higiene e segurança preconizados por decretos 
publicados ou que vierem a ser publicados, pela Prefeitura Municipal de Bauru em razão da 
pandemia de COVID–19, no momento da aplicação da prova.
5. Os candidatos deverão levar documento de identidade com foto, em sua via original, caneta esferográfica 
de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente.
6. Somente será admitido à sala de prova o candidato munido de documento original: Carteira de 
Identidade (RG) ou carteira expedida por órgão de classe que tenha força de documento de 
identificação ou carteira de trabalho, ou qualquer outro documento com foto reconhecido por lei, 
não sendo aceitas cópias, ainda que autenticadas. Por medida de segurança sugerimos que levem o 
comprovante final de inscrição, disponível para impressão no site da Prefeitura Municipal de Bauru (www.
bauru.sp.gov.br) através da área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO.
6.1. Se o fiscal tiver dúvidas na identificação do candidato, poderá pedir ao candidato que retire a máscara 
para confirmar a documentação. Após isso, o candidato poderá recolocá-la.
6.2. Poderá ser aferida a temperatura corporal, sendo excluído do certame o candidato que tiver com 
temperatura corporal acima de 37,8 graus centígrados.
7. Não serão aceitos protocolos, cópias dos documentos acima citados, ainda que autenticados, ou qualquer 
outro documento não constante deste Edital.
8. Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, títulos eleitorais, carteiras de 
motorista (modelo antigo), carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade, documentos 
não identificáveis e/ou ilegíveis.
9. O comprovante de inscrição e o comprovante de pagamento não terão validade como documento de 
identidade.
10. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia da realização da prova, documento de 
identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá ser apresentado documento que ateste 
o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há no máximo 30 (trinta) dias, ocasião em que será 
submetido à identificação especial, compreendendo, dentre outros atos, a coleta de assinaturas.
11. A identificação especial também será exigida do candidato cujo documento de identificação apresente 
dúvidas relativas à fisionomia e/ou à assinatura do portador.
12. O candidato, ao adentrar a sala em que será aplicada a Prova Objetiva, deverá armazenar e lacrar 
TODOS os seus pertences nos sacos plásticos disponibilizados pelos fiscais, exceto o álcool gel 70%, 
máscara facial extra, óculos, caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente.
12.1. O candidato que não atender tal determinação poderá ser eliminado do certame.
12.2. Sugere-se aos candidatos, antes de lacrar seus pertences que verifiquem se estão portando todos os 
itens necessários à execução da prova (óculos, exceto óculos escuros, caneta esferográfica de tinta azul ou 
preta, fabricada em material transparente).
12.3. Após o início da Prova Objetiva não será permitido o rompimento do lacre, exceto quando a 
Coordenação do Concurso julgar necessário.
12.4. O saco plástico tratado no Item 12, deverá ser acondicionado embaixo da carteira de prova, e só 
poderá ser violado após a saída do candidato do local estabelecido para realização da prova.
13. Caso o candidato seja flagrado com algum pertence sem lacre poderá ser eliminado do certame.
14. Iniciada a Prova Objetiva, nenhum candidato poderá retirar-se da sala antes de transcorrida 01 (uma) 
hora.
15. A inviolabilidade das provas será comprovada na sala de aplicação, no momento do rompimento do(s) 
lacre(s) e da(s) embalagem(ns) de provas, na presença de, no mínimo, 03 (três) candidatos(as) e mediante 
assinatura de Ata de ocorrência/Termo de compromisso.
16. O candidato somente poderá levar consigo o caderno de questões 01 (uma) hora antes do término da 
prova.
17. As questões que tiverem respostas rasuradas ou em duplicidades serão anuladas.
18. Os candidatos que fizerem algum tipo de rasura ou não preencherem corretamente o Cartão Resposta, 
com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente, de acordo com as 
instruções constantes na Folha de Rosto da Prova Objetiva e com as informações transmitidas pelos fiscais 
de sala, terão sua prova anulada.
19. O Cartão Resposta será o único documento válido para correção e NÃO será substituído em hipótese 
alguma, salvo se detectado erro ocasionado pela Coordenação do Concurso.
19.1. A prova objetiva será corrigida por meio de leitura ótica, não sendo prevista a correção manual.
20. O candidato é responsável pela conferência de seus dados pessoais registrados no cartão resposta, tais 
como nome, número de inscrição e Cadastro de Pessoa Física (CPF).
21. Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do certame o candidato que, durante a 
realização da prova:
21.1. for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a execução da prova;
21.2. faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas e/ou com 
os demais candidatos;
21.3. recusar-se, por qualquer motivo, a devolver o caderno de prova ou gabarito, quando solicitado, ao 
final do tempo de prova;
21.4. descumprir as instruções contidas no caderno de prova.
22. O gabarito oficial será disponibilizado no endereço eletrônico: www.bauru.sp.gov.br/administracao/
concursos.

23. Após entregar a Folha de Respostas e o caderno de questões para os fiscais (quando for o caso), os 
candidatos deverão, obrigatoriamente, sair da sala e retirar-se imediatamente do prédio no qual foi realizada 
a prova, não podendo permanecer em suas dependências, bem como não poderão utilizar banheiros ou 
bebedouros, assim como não poderão retirar o lacre do saco onde estão guardados os pertences pessoais.
24. Ao ingressar na sala para realização da prova, antes de lacrar seus pertences, os candidatos deverão 
desligar 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.
25. 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.
26. 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. 
27. A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabilizará por perdas ou extravios de objetos ou 
equipamentos eletrônicos ocorridos durante a realização das provas, nem por danos neles causados.
28. Os candidatos não poderão adentrar a sala de prova utilizando quaisquer acessórios de chapelaria, tais 
como chapéu, boné, gorro, lenços, etc., exceto quando em tratamento de saúde, mediante apresentação de 
laudo médico no dia da realização da Prova Objetiva, ficando a critério da Coordenação do Concurso a 
avaliação dos casos específicos.  
28.1. Também não será admitida a utilização de qualquer objeto/material, de qualquer natureza, que cubra 
a orelha ou obstrua o ouvido.
29. Durante a realização da prova, o candidato que quiser ir ao banheiro ou tomar água deverá solicitar 
autorização do fiscal de sala para sua saída, devendo este designar um fiscal de corredor para acompanhá-lo 
no deslocamento, devendo-se manter em silêncio durante o percurso, podendo, antes da entrada no sanitário 
e depois da utilização deste, ser submetido à revista. Caso o candidato seja surpreendido portando algum 
equipamento proibido por este edital poderá ser excluído do certame.
30. Nos casos de necessidade de atendimento de urgência, o candidato poderá ausentar-se da sala e ser 
atendido nas dependências do local onde se realiza a prova, sob acompanhamento de um fiscal. Ao final do 
atendimento, poderá retornar à sala, sem prorrogação do prazo para término das provas.
31. Durante a realização da prova não será permitida nenhuma espécie de consulta ou comunicação entre os 
candidatos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações.
32. Durante a realização da prova não será admitida qualquer arguição quanto às questões aplicadas, 
devendo o candidato proceder nos termos estabelecidos no edital regulamentador de seu Concurso Público.
33. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova em sala reservada, além 
de informar na inscrição, deverá enviar os documentos comprobatórios previstos no CAPÍTULO VI - DA 
CANDIDATA LACTANTE - Edital 15/2022, SOMENTE na extensão PDF colorido e que não ultrapasse 
4 MB (quatro megabytes) pelo sistema de documentos, disponível no link https://www2.bauru.sp.gov.br/
documentos/cadastrar.aspx?a=163 até às 16h do dia 23 (vinte e três) de setembro de 2022.
34. A candidata lactante que solicitou e informou a Coordenação Geral a necessidade de amamentação, 
deverá estar acompanhada do responsável pela guarda da criança indicado e identificado. Tal responsável 
deverá permanecer no local indicado pela Coordenação Geral, não podendo, sob nenhuma hipótese, circular 
nas dependências do prédio em que será realizada a prova.
35. O responsável pela guarda da criança estará submetido a todas as normas constantes no Edital 
regulamentador do certame, inclusive no tocante ao uso de equipamentos eletrônicos e celulares.
35.1. O acompanhante poderá fazer uso de máscara facial com cobertura total de nariz e boca e de 
álcool em gel (70%) devido aos protocolos específicos em razão da pandemia COVID-19. 
36. No momento da amamentação, a candidata será acompanhada por um fiscal não sendo permitido portar 
nenhum material da prova.
37. O não comparecimento na hora, data e local aprazados para realização da Prova Objetiva implicará na 
desclassificação do candidato não se concedendo em nenhuma hipótese, segunda chamada ou aplicação de 
prova.
38. 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.
39. Somente caberá recurso contra 1ª (primeira) publicação da convocação para a realização da prova 
objetiva (15/09/2022), devidamente justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
tendo como termo inicial o 1º (primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial do 
Município disponível no site: www.bauru.sp.gov.br/diariooficial

25/09/2022 (DOMINGO) às 08:50
BLOCO – E

SALA 03
INSCRIÇÃO NOME

0039100134 ADRIANA MACHADO CESPEDES
0039100232 ADRIANA PROVIDELLO
0039100042 ADRIELLY BEATRIZ FLORES
0039100302 ALESSANDRA MAYUMI TOSHIOKA
0039100025 ALEX WILLIAM PACCOLA
0039100400 ALÍCIA MIATTO LABEGALINI
0039100238 ALINE BARINI MASTRANGELI
0039100235 ALINE DOS SANTOS NUNES
0039100187 ALINE GABRIELLE TONIN MANSO
0039100326 ALINE NOGUEIRA DA SILVA
0039100100 ALINE PELICAO ANTONIO
0039100222 ALINIE BOTTER FASCINA
0039100065 ALYNY EMANOELY GOMES D MATA SILVA
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0039100347 AMANDA COSTA QUINTANA
0039100194 AMANDA DE FREITAS NASCIMENTO
0039100370 AMANDA PEREIRA DE MORAES
0039100339 AMANDA THAIS GARCIA
0039100079 ANA CAROLINA ALCANTARA DA SILVA
0039100068 ANA CAROLINA DOS SANTOS NASCIMENTO
0039100061 ANA CAROLINA PARRON
0039100103 ANA CAROLINA PRADO DE MORAES DIEGOLI
0039100173 ANA CAROLINA SILVA DOS SANTOS
0039100340 ANA CLARA MACHADO
0039100387 ANA CLARA VILLAS BÔAS BLANCO CAVA
0039100132 ANA CLAUDIA MACEDO
0039100192 ANA LAURA DE OLIVEIRA SANTOS
0039100295 ANA LIA NALIATO AFONSO
0039100398 ANA LUIZA LAMBERTINI GOMES GAZZETTA
0039100297 ANA LUIZA XAVIER CORREIA
0039100157 ANA MARIA DA ROCHA GONÇALVES
0039100394 ANA PAULA BITENCOURT COELHO
0039100365 ANA RAQUEL BUSS ALVES
0039100113 ANDERSON MICHEL DOS REIS
0039100077 ANDRÉIA BARBOSA DE LIMA
0039100060 ANDREISA RODRIGUES KERMER
0039100200 ANDRESSA ALVES DOS REIS
0039100122 ANDRESSA CAROLINA DONATO
0039100028 ANDREZA CRISTIANE DA SILVA DE MARTINO
0039100010 ANDREZA DO OURO CORRÊA
0039100043 ANGELICA DANTAS DE OLIVEIRA
0039100124 ANNE CAROLINA FERREIRA CAMARGO
0039100342 ARIADINE RODRIGUES PAIXAO BOLSONI
0039100120 BÁRBARA BORGES AGUIDA GERALDES
0039100357 BÁRBARA MARIA CUNHA DALÁLIO
0039100211 BEATRIZ CAROLINE DA SILVA SOUZA
0039100074 BEATRIZ MARIA LINARES LIMA
0039100039 BEATRIZ MATHEUS GUERREIRO
0039100252 BEATRIZ VARONEZ CASARINI
0039100022 BENEDITA CLARICE PAIXÃO DA SILVA
0039100377 BENEDITO ALEXSSANDRO ALVES DA SILVA

BLOCO – E
SALA 04

INSCRIÇÃO NOME
0039100330 BRUNA AQUINO CAZZOLI
0039100083 BRUNA FERNANDA BARTHOLOMEU DE OLIVEIRA
0039100033 BRUNA MAYARA DA CRUZ
0039100004 BRUNA PESSENDA
0039100259 BRUNO HENRIQUE GONÇALVES DE OLIVEIRA
0039100098 BRUNO PEREIRA XAVIER
0039100156 CAIO MENDES DA SILVEIRA CUNHA
0039100346 CAMAEL GOMES DE LIMA
0039100123 CAMILA DIAS DE SANTANA SOUZA
0039100054 CAMILA DOMENICONI
0039100262 CAMILA GUEDES DE AZEVEDO NARDI BEPPU
0039100044 CAMILA LOPES NOGUEIRA MANTOVANI
0039100308 CAROLINA BENEDETTI GONÇALVES
0039100217 CAROLINA BUSATO HEIDERICH OKAMOTO
0039100351 CAROLINA DE SOUSA ROTTA
0039100344 CAROLINA DOS SANTOS GARBELOTTI
0039100063 CAROLINA SIQUEIRA MENDONÇA
0039100210 CELINA ADREILA DA SILVA
0039100279 CESAR AUGUSTO GRAMUGLIA PARRE
0039100333 CHRISTHIAN REGIS DARIO DA COSTA
0039100201 CHRISTINA CAMPOS MELLO SAMPAIO
0039100206 CÍNTIA PEREIRA ASTORGA GONÇALVES
0039100303 CLEIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA
0039100070 DAFNE LOPES DE OLIVEIRA
0039100143 DAIANA CRISTINA GRACIANO MOREIRA
0039100338 DANIELA ERNANDES ZABOTINI
0039100287 DANIELA MADUREIRA SANTIAGO
0039100260 DANIELI FÉLIX TOMAZ
0039100181 DANIELLE FERNANDES GUERRA
0039100227 DANUSA RUBIA FERNANDES LOPES SOARES DAHER
0039100002 DAYANE ALVES DA SILVA

0039100236 DEBORA CRISTINA MENEGON CHERUBIN
0039100118 DEBORA MARIA TREVISAN
0039100360 DEVANIR BLANCO TAVARES
0039100109 EDILENE TAVARES DA SILVA

BLOCO – E
SALA 05

INSCRIÇÃO NOME
0039100352 EIDE TIERNO RAMOS
0039100406 ELAINE APARECIDA BARBOZA GREATTI
0039100386 ELAINE CRISTINA GILIOLI
0039100244 ELEIDE SILMARA MEDEIROS BATISTA
0039100139 ELEKSANDRA CIBELE GUSMAN VENDRAMINI
0039100255 ELEN FERNANDA SCIENSA
0039100064 ELIANA DE JESUS
0039100397 ELISANGELA FERNANDES PEREIRA
0039100318 ELOANA CURY MOURA
0039100162 EMILY CAROLINE PEREIRA
0039100250 ENI ALVES TEIXEIRA
0039100197 ERICA CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA GARCIA
0039100384 ERIKA MILENA GODOI
0039100151 ERONIDES CONCEIÇÃO PALMEIRA
0039100001 FABIANA LOPES MONDELLI
0039100345 FABIANA MILANI GULIHOTO
0039100245 FABIANA PERAL MALDONADO
0039100367 FABIANA SUZY DA SILVA AMARAL
0039100402 FABIO HENRIQUE MARTINEZ DELGADO
0039100150 FELIPE CAMPOS GUIMARAES
0039100413 FÉLIX ESTEVES DE SOUZA
0039100294 FERNANDA MARIA DE OLIVEIRA MEIRELLES BICAS
0039100311 FERNANDA MARIA DIAZ MOTTA
0039100223 FERNANDA MIRANDA GARCIA PADILHA
0039100117 FERNANDA SAN JULIANO PEREIRA PAULON
0039100041 FERNANDA TARCILA DRAGUETI CORDEIRO
0039100276 FLÁVIA DE SOUZA AZEVEDO
0039100153 FLÁVIA DO LAGO FERREIRA
0039100264 FLÁVIA OLIVEIRA ROCHA
0039100003 FULVIA GABRIELA PREZOTTO DA SILVA NAKANO
0039100183 GABRIEL ELIAS
0039100091 GABRIEL MARIANO DA SILVA
0039100092 GABRIELA ALICE ARANTES GOMES
0039100322 GABRIELA ALVES CANTIZANI
0039100081 GABRIELA BARBOSA FERREIRA

BLOCO – E
SALA 06

INSCRIÇÃO NOME
0039100178 GABRIELA TEIXEIRA RIBEIRO DE OLIVEIRA
0039100144 GABRIELLA NEVES GOES
0039100275 GABRIELLY TODESCATTO DOS SANTOS GONÇALVES
0039100158 GEDIVALDO CANO DOS SANTOS
0039100147 GIDDEÃO GASPARINI SILVÉRIO
0039100231 GIOVANNA JULIA PARRA RODRIGUES
0039100230 GIOVANNA OLIVEIRA MIOLA SILVEIRA
0039100032 GIOVANNA VENARUSSO CROSARA
0039100319 GISELE APARECIDA BRAZEIRO DA SILVA
0039100372 GISELE MORAES DE SOUZA
0039100390 GISLAINE FERREIRA MENINO MENCIA
0039100381 GIULIA ALEXANDRA GOMES MARINHEIRO
0039100086 GIULIANA THAIS MORON DE ANDRADE ROLIM
0039100084 GIULLIA LUZIA CAMPANARI
0039100191 GLEYCE KELLY TEODORO RONQUE
0039100286 GRACIELE CARDOSO LINO
0039100052 GRAZIELA ALONSO RIPER
0039100380 GREGORI FARNER CREMONEZ ESQUIVEL
0039100251 GUILHERME DO PRADO
0039100366 GUSTAVO ANDRIOTTI MOMESSO
0039100127 GUSTAVO ROCHA DE SALES
0039100029 HAGGATTA LUANA MAIA
0039100282 HERMÍNIA MARIA LOPES DE SOUZA
0039100359 HILTON APARECIDO SANTOS

0039100273 HUGO GEPE DELLASTA
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0039100321 ISABELA ANDRÉ DE SOUSA OLIVEIRA
0039100169 ISABELA CRISTINA OLIVEIRA MESSIAS
0039100395 ISABELA GARCIA
0039100209 ISABELE DO NASCIMENTO MENDES
0039100154 ISABELLA BUENO DE MORAES BARBOSA
0039100020 ISABELLA GARCIA DA SILVA
0039100036 ISABELLA JANINI MISSON
0039100369 ISABELLA KRISTINA SILVA
0039100243 ISABELLE SOARES RODRIGUES
0039100323 ISADORA MARTINI MIMOSO
0039100059 IZABELLA CASTILHO ZORZI
0039100138 JAMILLE KOCH DE SOUZA
0039100313 JANAINA APARECIDA BELO
0039100212 JANAINA DE FATIMA CUSTODIO
0039100327 JEMIMA ROSA FRANCA
0039100314 JENNIFER SECCO DOS SANTOS
0039100298 JESSICA LARISSE PENHA LEME
0039100115 JÉSSICA TAYNARA MIRANDA DO NASCIMENTO
0039100396 JOAO VITOR PEREIRA RANIERI
0039100379 JONATAS CARVALHO ALVES
0039100407 JONATHAN RIBEIRO HEDDY
0039100021 JOSIANE CRISTINA SOUSA FARIAS
0039100334 JOSIANE DE OLIVEIRA PEDRO
0039100271 JOSIANE LETRA MAGNANI
0039100364 JULIA VIEIRA DA CONCEIÇÃO

BLOCO – E
SALA 07

INSCRIÇÃO NOME
0039100320 JULIANA ALVES GOMES HAIYASHI
0039100075 JULIANA APARECIDA DE ASSIS
0039100354 JULIANA APRÉA GUEDES CAETANO NASCIMENTO
0039100112 JULIANA CAVALHERI
0039100076 JULIANA COLOMBO
0039100066 JULIANA CRISTINA DE LIMA
0039100071 JULIANA CRISTINA MARQUES
0039100170 JULIANA DA SILVA ZAUL
0039100102 JULIANA PENA
0039100198 JULIANA RAMOS DOMINGUES
0039100136 JULIANA RODRIGUES SIGOLO
0039100008 JULIANA SAYURI SAKAI
0039100401 JULIANA VICENTINI CARDOSO
0039100199 JULIANE GOIS DE SOUZA
0039100224 JULIANE OLIVEIRA BELAMIA
0039100014 KAREN DRIELLI LACERDA SILVESTRIN
0039100254 KARINA DOS SANTOS SAES
0039100034 KARLA APARECIDA RIBEIRO HOMEM
0039100176 KARYNA LEME DE LIMA
0039100371 KATIUCIA QUENIA QUITERIO DE DEUS MARQUEZIN
0039100131 KELLY CRISTINA BRONZATTO DOS SANTOS
0039100005 KELLY REGINA DA CRUZ SANTOS TAVARES
0039100375 KERYN CODONHO BAETE GULINELLI
0039100133 LARA SORITA CONTARIN
0039100353 LARIANE MARIA DE OLIVEIRA
0039100376 LARISSA ANGELOCCI
0039100105 LARISSA CHAMORRO GAMA
0039100219 LARISSA SIMOES CARMO JULIAO
0039100355 LAURA GRAGNANI ALVES
0039100350 LÁZARO DE OLIVEIRA LEONI
0039100110 LEONARDO AUGUSTO DA SILVA SANTOS
0039100031 LETÍCIA CARDOSO DE OLIVEIRA
0039100415 LETÍCIA FIGUEIROA AUGUSTO
0039100343 LETICIA GATTI SPEGIORIN
0039100289 LETÍCIA NAKAO

BLOCO – E
SALA 08

INSCRIÇÃO NOME
0039100284 LETICIA SABINO
0039100410 LUAN BRITO MORAES DA SILVA
0039100341 LUCAS FERNANDO ROSSI LAJARA

0039100368 LUCAS MATHEUS FERNANDES BARAVIEIRA

0039100220 LUCAS PAULO SALES ABIUZZI
0039100291 LUCAS SANTIAGO DE FREITAS
0039100309 LUCAS VIEIRA CREPALDI
0039100293 LUCIA ELENA VIEIRA PIERIM
0039100045 LUCIANA APARECIDA VICENTINI CARDOSO
0039100012 LUCIANA ESPOSITO DE OLIVEIRA
0039100409 LUCIANA ZANELATO DA SILVA
0039100272 LUIZ JOSÉ FAUSTINI
0039100095 MAÍRA BITTAR GALDI
0039100146 MAISY GALANO
0039100009 MARAÍSA FERREIRA BUENO GABAS
0039100258 MARCELA DUMBRA
0039100257 MARCELA MIYUKI CAVAMURA ENDO
0039100213 MARCELO AZEVEDO DE PAIVA
0039100361 MARCELO GONÇALVES RODRIGUES
0039100328 MARCELO MARZOLA DUARTE
0039100233 MARCELO SANCHES FRACALOSSI
0039100035 MARCIA REGINA DE SOUZA BARBOSA PEREIRA
0039100266 MARCOS PAULO MARTINS FERREIRA
0039100283 MARIA CAROLINA DE OLIVEIRA TAVARES
0039100315 MARIA CAROLINA LUIZETTO DE ARAUJO
0039100356 MARIA CLARA FERREIRA MARMONTEL
0039100300 MARIA CLARA MORENO
0039100057 MARIA FABIANA RODRIGUES FERREIRA
0039100017 MARIA HELENA CORREA
0039100027 MARIA JOSE DA SILVA
0039100155 MARIA JULIA MARTIELO
0039100296 MARIA JULIANA DE JESUS CARVALHO NUCCI
0039100403 MARIA LUIZA MARIANO ALEGRIA
0039100072 MARIA ODETE FAGUNDES DOS SANTOS LEAL
0039100129 MARIANA CRISTINA DA SILVA SANTOS
0039100189 MARIANA PEREIRA APORTA
0039100306 MARIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA
0039100023 MARIANA TURETA RODRIGUES
0039100018 MARIANE CASSIA MARTINELO
0039100253 MARINA VICTÓRIO
0039100393 MARLON CORREA FERREGUTI
0039100196 MATHEUS ELIAS CRESPILHO TARZONI
0039100166 MATHEUS SILVA RODRIGUES
0039100073 MAYARA DOS REIS CATALANO
0039100056 MAYRA PEREIRA DE SOUZA

BLOCO – E
SALA 09

INSCRIÇÃO NOME
0039100094 MELISSA CAROLINA BONAFÉ
0039100218 MELISSA GIMAEL GARCIA
0039100399 MILEINE CRISTINA DE SOUZA LIMA
0039100305 MILENA BENUTTI GIUNTA
0039100325 MILENE CARVALHO VIEIRA
0039100331 MIRELA YUMI YOSHIMOTO
0039100383 MIRELLA CRISTINA MATHEUS DE OLIVEIRA
0039100128 MOISÉS CARVALHO COSTA
0039100234 MONICA APARECIDA MARQUES
0039100047 MURILO HENRIQUE ZOCOLARO
0039100362 NADIA ROBERTA TAMOS GOMES
0039100142 NATALIA ALINE DOS SANTOS
0039100349 NATÁLIA BERSAN PERES
0039100317 NATÁLIA CAROLLINE CORREA
0039100405 NATÁLIA CRISTINA BENTO CARIDE
0039100148 NATALIA RIBEIRO MOREIRA DA SILVA
0039100015 NATHALIA CHARLOIS NOGUEIRA
0039100274 NATHALIA GONÇALVES COSTA CASAGRANDE BERNARDO
0039100385 NATHALIA MARTINS AMORIM DALMOLIN
0039100332 NATHÁLIA NEME SOTO
0039100111 NATHALYA DE SOUZA MARQUES DA SILVA
0039100301 NOELLE LIMA BERTELI
0039100408 OLIVIA AYRES DE OLIVEIRA SILVA
0039100161 OLIVIA GHIROTTI LOPES
0039100299 PAOLINE FRANCELIN
0039100208 PAULA PERSON DE OLIVEIRA
0039100378 PRISCILA APARECIDA DALASTTI SOUZA
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0039100078 RAFAEL ALISON RODRIGUES OKAZAKI
0039100404 RAFAEL CAETITÉ CRUZ
0039100267 RAFAEL ELIAS CASTOLDI
0039100051 RAFAEL MONTEIRO SIQUEIRA
0039100248 RANGEL ANTÔNIO GAZZOLA
0039100053 RAQUEL CRISTIANE DE MORAES
0039100280 REJANE REGINATO DA COSTA
0039100269 RENAN CRISTIANO ALVES

BLOCO – E
SALA 10

INSCRIÇÃO NOME
0039100249 RENANN MARTINS
0039100046 RENATO JORGE
0039100174 ROBERTA HELENA BORTOLETO VICTORIO
0039100011 ROBERTA LORENCONI NAPOLITANO
0039100228 ROBERTA TERRABUIO PIOTO
0039100411 RODRIGO DE LIMA FERREIRA
0039100246 RODRIGO WILLIAM DOMINGUES
0039100237 ROSANA CELIA BOTARI
0039100221 ROSIMEIRE FERREIRA DANTAS
0039100177 RUTH MEIRE ERNESTO
0039100242 SARA SILVA SALEH ALI
0039100414 SERGIO ISLER JUNIOR
0039100382 SILVIA LETICIA DE JESUS TRINDADE
0039100182 SILVIA REGINA SALLES
0039100037 SIMONE CHEROGLU
0039100215 TAIS CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA
0039100358 TAÍSA BARROS ALCÂNTARA GONÇALVES
0039100335 TALITA CAETANO
0039100145 TAMIRIS DE OLIVEIRA ALVES
0039100263 TÁSSIA DEL LORTO TERVEDO
0039100336 TATIANA APARECIDA AGOSTINHO
0039100184 THABATHA CRISTINA VALDERRAMAS MARTIMIANO
0039100205 THAINARA MARQUES VALENTE
0039100310 THAIS CRISTINA DE OLIVEIRA MOREIRA
0039100013 THAIS PEREIRA CHOHFI MUKUDAI
0039100159 THAIS REGINA DE CAMPOS BARBOZA
0039100085 THAIS TEIXEIRA DE SOUZA AFFONSO
0039100140 THAIS YAZAWA
0039100278 THALITA SOARES SANCHES
0039100026 THAMIRES REDONDO FERRE
0039100241 THIAGO DOS SANTOS PAIM
0039100392 THOMAS DUARTE DE AGOSTINI
0039100304 TIAGO ALEXANDRE GOMES GONÇALVES
0039100256 VANESSA AKEMI ODAHARA DE ABREU
0039100412 VANESSA FIGLIANO MACHADO
0039100195 VANUZA CORREIA DE MELO
0039100106 VERA PADILHA DA SILVA
0039100126 VERIDIANE ROCHA BACOCINA
0039100388 VINICIUS MARTINUCHO GODEGUEZI
0039100069 VIRGINIA MARTINS PROFETA SORMANI
0039100048 VITOR MARTINS AKI
0039100099 VITORIA DE OLIVEIRA BARBOSA
0039100229 VITÓRIA POLIONE OLIVEIRA
0039100225 VIVIANE SANTOS ROSA
0039100239 WAGNER DOS SANTOS RODRIGUES
0039100024 WESLEY MACHADO FUCCIOLO

Bauru, 15 de setembro de 2022.
A Comissão

EDITAL N.º 23/2022
ABERTURA DE INSCRIÇÕES

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

INSTRUÇÕES ESPECIAIS
CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:

1. O Concurso Público realizar-se-á sob a responsabilidade da Comissão Examinadora, composta por: 
Anderson Francisco Talon, Anderson Rafael Alves, Valéria Biondo, Miguel Féres Guedes sob a coordenação 
de Maria Caroline De Bertoli e Rocia Garcia, Karina Osti e Mônica Cristina Pereira Santana sendo todos os 
membros nomeados pela Portaria n.º 2053/2022, 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.
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 de 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 24 (vinte e quatro) de novembro de 2022.
8. A Descrição do Cargo consta no Anexo I deste Edital.
9. O Conteúdo Programático consta no Anexo II deste Edital.
10. A contratação será pelo Regime Estatutário.
11. Todas as etapas do referido certame que necessitam de atendimento presencial devem seguir os 
protocolos de higiene e segurança preconizados pelos decretos publicados ou que vierem a ser publicados 
(no momento do atendimento) pela Prefeitura Municipal de Bauru em razão da pandemia de COVID–19.
12. Em razão da emergência de saúde pública decorrente da pandemia da COVID-19 e demais infecções 
virais, as datas previstas neste edital são passíveis de alteração a depender da evolução dos casos existentes 
e das restrições sanitárias vigentes, não cabendo qualquer ônus à Prefeitura Municipal de Bauru. 

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

INSCRIÇÕES:

Cargo Vaga(s) Escolaridade/
Pré-Requisito Vencimentos¹ Benefícios²

Jornada 
Básica de 
Trabalho

Valor 
Inscrição

Técnico em Gestão 
de Tecnologia 
de Informação 
– TÉCNICO 

DE APOIO AO 
USUÁRIO DE 

INFORMÁTICA

01

Conclusão 
do Ensino 

Médio e do 
Curso Técnico 

na Área de 
Informática

R$ 1.887,90 R$ 1.000,00 40 horas / 
semanais R$ 45,00

Notas:
Vencimento¹: Referência Salarial C1 / Grade dos Técnicos 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 18 
(dezoito) de outubro de 2022 até as 16h do dia 27 (vinte e sete) de outubro 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: Técnico em Gestão de Tecnologia 
de Informação – TÉCNICO DE APOIO AO USUÁRIO DE INFORMÁTICA, 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$ 45,00 (quarenta 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.
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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 27 (vinte e sete) de outubro 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. 
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 da efetivação de sua inscrição no site supracitado, este deverá entrar em contato 
com o Departamento de Recursos Humanos, em até 05 (cinco) dias úteis subsequentes ao pagamento e/
ou último dia de inscrição, 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 18 (dezoito) e 19 (dezenove) 
de outubro 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 de Isenção de Taxa de Inscrição serão publicadas no Diário Oficial de 
Bauru em 22 (vinte e dois) de outubro de 2022.
9. Contra a decisão que indeferir a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição caberá recurso, devidamente 
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1° 
(primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br

10. O candidato beneficiado com a Isenção da Taxa de Inscrição terá sua inscrição efetivada nos termos do 
Capítulo III, Item 2.7.
11. Os candidatos que tiverem a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição indeferida e desejarem efetivar 
sua inscrição, poderão fazê-lo mediante pagamento do Boleto Bancário, nos termos indicados no Capítulo 
III.
11.1. O Boleto Bancário para os optantes “Doadores” será gerado com o valor integral da Inscrição, 
permitindo aos candidatos efetuarem o pagamento em caso de indeferimento da Isenção do pagamento 
da taxa de Inscrição pelos motivos expostos nos itens anteriores, observados o período de inscrição e os 
horários bancários de sua região.

CAPÍTULO V – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA(S) PROVA(S):
1. Condições Especiais para Prestação da Prova: Os candidatos com necessidades especiais temporárias 
ou permanentes poderão requerê-las, de forma justificada, no ato da inscrição, apresentando pedido 
detalhado das condições especiais de que necessita, como por exemplo: prova ampliada, auxílio para 
leitura da prova, sala de fácil acesso, utilização de aparelho (auditivo, medição de glicemia, etc...) ou outras 
condições as quais deverão estar claramente descritas no pedido.
1.1. A solicitação da Condição Especial para prestar a prova deverá vir acompanhada de Laudo Médico, 
expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses antes do término do período designado para as 
inscrições, no qual conste a Classificação Internacional de Doença – CID da doença que acomete o 
candidato, bem como a justificativa de necessidade da condição pleiteada pelo candidato, carimbo, 
assinatura e CRM do Médico.
 1.1.1. A não observância, pelo candidato, de quaisquer das disposições deste Capítulo, implicará a perda 
do direito de atendimento da condição especial.
1.2. O laudo médico deverá ser enviado SOMENTE na extensão PDF colorido e que não ultrapasse 4 
MB (quatro megabytes) pelo sistema de documentos, disponível no link https://www2.bauru.sp.gov.br/
documentos/cadastrar.aspx?a=162, no período de 18 (dezoito) a 27 (vinte e sete) de outubro 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 24 (vinte e quatro) de novembro 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 18 (dezoito) de outubro 
às 16h do dia 09 (nove) de dezembro 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.
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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 18 (dezoito) a 27 (vinte e sete) de outubro de 2022.
8.1. Para Efetivar sua Inscrição nos termos indicados no Capítulo III, o candidato com deficiência deverá 
enviar Laudo Médico SOMENTE na extensão PDF colorido e que não ultrapasse 4 MB (quatro 
megabytes) expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses antes do término do período designado 
para as inscrições, atestando a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código 
correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, a provável causa da deficiência que lhe 
acomete, se há sequelas que assegurem a adaptação de sua prova, informando ainda, o nome do candidato, 
carteira de identidade (RG), número do CPF, carimbo, assinatura e CRM do Médico, conforme modelo do 
Anexo III.
a) O Laudo Médico para os fins acima indicados deverá constar expressamente que a deficiência se 
enquadra na previsão do artigo 4º e seus incisos do Decreto Federal n.º 3.298/99 e alterações posteriores.
8.2. Para melhor utilização do sistema de documentos eletrônicos, recomenda-se o uso do navegador 
Chrome ou Firefox.
8.3. Para sua segurança, o candidato deverá acompanhar diariamente o andamento de seu protocolo no 
sistema de documentos, disponível no link https://www2.bauru.sp.gov.br/documentos/buscar.aspx  
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 24 (vinte e quatro) de novembro de 2022.
18. Contra a decisão que indeferir a solicitação de inscrição como deficiente caberá recurso, devidamente 
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1° 
(primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br

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

Cargo Fases N.º 
Questões Peso Caráter Duração 

da Prova
Técnico em Gestão 

de Tecnologia 
de Informação 
– TÉCNICO 

DE APOIO AO 
USUÁRIO DE 

INFORMÁTICA

Prova 
Objetiva

Conhecimentos 
Específicos 20

100 Eliminatório e 
Classificatório 03 horas

Matemática 10
Língua 

Portuguesa 10

Legislação 10
2. O Concurso Público realizado para preenchimento do cargo de Técnico em Gestão de Tecnologia de 
Informação – TÉCNICO DE APOIO AO USUÁRIO DE INFORMÁTICA será composto por Prova 
Objetiva nos termos abaixo descritos:

2.1. Prova Objetiva: de caráter eliminatório e classificatório, valendo 100 (cem) pontos, prevista para 
realizar-se no dia 11 (onze) de dezembro de 2022, será composta por 50 (cinquenta) questões objetivas 
de múltipla escolha com 04 (quatro) alternativas cada uma, versando sobre os assuntos constantes no 
Conteúdo Programático do Anexo II, sendo considerada apenas 01 (uma) alternativa correta, e sua 
aplicação terá duração de 03 (três) horas, sendo aprovados os candidatos que obtiverem no mínimo 60% 
(sessenta por cento) de aproveitamento.

CAPÍTULO IX – DA REALIZAÇÃO DA PROVA:
1. A data, local e horário para realização da Prova Objetiva serão publicados no Edital de Convocação no 
Diário Oficial de Bauru em 24 (vinte e quatro) de novembro de 2022.
2. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações na imprensa 
oficial, não podendo alegar desconhecimento ou justificar sua ausência ou atraso na realização da 
Prova Objetiva.
3. O candidato deverá comparecer ao local designado para realização da 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.
3.1. Por medida de segurança, o candidato deverá levar no dia da Prova o Comprovante de Inscrição.
3.2. Será facultativo o uso de máscara facial e de álcool 70% devido aos protocolos específicos em 
razão da pandemia COVID-19.
4. Os documentos deverão estar em perfeitas condições e com fotos atuais, de forma a permitirem 
com clareza a identificação do candidato.
5. O não comparecimento na Prova Objetiva, qualquer que seja o motivo, caracterizará a desistência 
do candidato e resultará na sua automática eliminação. Não será concedida, em nenhuma hipótese, uma 
segunda chamada de prova.
5.1. Poderá ser aferido a temperatura corporal, sendo excluído o candidato que tiver com temperatura acima 
de 37,8 graus centígrados.
5.2. Não serão considerados os casos de alterações psicológicas, patológicas e/ou fisiológicas temporárias 
de candidatos e não será dispensado tratamento diferenciado em função dessas alterações, não havendo a 
possibilidade de oferecer condição especial e segunda chamada de Prova.
6. Ao adentrar a sala de aplicação, o candidato não poderá ausentar-se da mesma antes do início da prova.
7. O candidato somente poderá ausentar-se da sala em que será aplicada a Prova Objetiva, após o início da 
mesma, para beber água ou ir ao banheiro, acompanhado de um fiscal.
8. Nos casos de necessidade de atendimento de urgência, o candidato poderá ausentar-se da sala e ser 
atendido nas dependências do local onde se realiza a prova sob acompanhamento de um fiscal. Ao final do 
atendimento, poderá retornar à sala, sem prorrogação do prazo para término da prova.
9. A inviolabilidade das provas será comprovada na sala de aplicação, no momento do rompimento do(s) 
lacre(s) e da(s) embalagem(ns) de provas, na presença de até 03 (três) testemunhas e mediante assinatura 
de Ata de ocorrência/Termo de compromisso.
10. O horário de início da prova está previsto a partir das 09 horas, após os devidos esclarecimentos sobre 
sua aplicação.
11. O candidato somente poderá entregar a Prova Objetiva e o Cartão Resposta, depois de transcorrida 01 
(uma) hora do início da aplicação da mesma.
12. É reservado à Coordenação do Concurso, caso julgue necessário, o direito de utilizar detector de 
metais, durante a aplicação da(s) prova(s). Caso o candidato seja flagrado pelo detector de metal portando 
qualquer tipo de aparelho eletrônico, será excluído do concurso.
13. Durante a realização de qualquer prova deste Concurso Público não será permitida a utilização de 
qualquer tipo de aparelho que realize a gravação de imagem, de som, ou de imagem e som pelo candidato, 
pelos seus familiares ou por quaisquer outros estranhos ao Concurso Público. Caso haja qualquer 
necessidade de realização de uma ou mais modalidades de gravação aqui citada, com vistas à produção 
do conhecimento a ser avaliado pela Comissão Examinadora do Concurso Público, caberá à Prefeitura 
Municipal de Bauru e, somente a ela, a realização, o uso e a guarda de todo e qualquer material produzido.
14. Os candidatos não poderão adentrar a sala de prova utilizando quaisquer acessórios de chapelaria, tais 
como chapéu, boné, gorro, lenços, etc., exceto quando em tratamento de saúde, mediante apresentação de 
laudo médico no dia da realização da Prova Objetiva, ficando a critério da Coordenação do Concurso a 
avaliação dos casos específicos.  
15. Ao ingressar na sala para realização da prova, os candidatos deverão lacrar todos os seus pertences em 
embalagem plástica fornecida pela organização deste Concurso Público, desligando todos os equipamentos 
eletrônicos (celulares, relógio de qualquer espécie, etc...) uma vez que, se os mesmos emitirem qualquer 
tipo de sinal sonoro, após abertura do lacre da Prova, o candidato será excluído do certame.
16. Caso o candidato seja flagrado com algum pertence sem lacre poderá ser eliminado do certame.
17. A embalagem plástica, contendo os objetos pessoais, deverá permanecer durante todo o concurso 
debaixo da carteira.
17.1. O candidato que não atender tal determinação poderá ser eliminado do certame.  
17.2. Sugere-se aos candidatos, antes de lacrar seus pertences que verifiquem se estão portando todos os 
itens necessários à execução da prova (óculos de grau (exceto óculos escuro) e caneta esferográfica de 
material transparente).
17.3. Após o início da Prova Objetiva não será permitido o rompimento do lacre, exceto quando a 
Coordenação do Concurso julgar necessário.
17.4. A embalagem plástica tratada no Item 15 só poderá ser violada após a saída do candidato do local 
estabelecido para realização da prova.

CAPÍTULO X – DO JULGAMENTO DA PROVA E DA SUA CLASSIFICAÇÃO:
1. A Prova Objetiva aplicada aos candidatos ao cargo de Técnico em Gestão de Tecnologia de 
Informação – TÉCNICO DE APOIO AO USUÁRIO DE INFORMÁTICA terá caráter eliminatório e 
classificatório, atribuindo-se 2,00 (dois pontos) a cada questão correta. Será considerado aprovado aquele 
que obtiver, no mínimo, 60% (sessenta por cento) de aproveitamento.
2. As questões da Prova Objetiva serão respondidas em um Cartão Resposta personalizado, que 
constará os dados do candidato.
3. Não será computada questão com emenda ou rasura, ainda que legível, nem questão não respondida ou 
que contenha mais de uma resposta, mesmo que uma delas esteja correta.
4. Os candidatos que fizerem algum tipo de rasura ou não preencherem corretamente o Cartão Resposta, 
com caneta esferográfica de tinta azul ou preta fabricada em material transparente de acordo com as 
instruções constantes na Folha de Rosto da Prova Objetiva e com as informações transmitidas pelos fiscais 
de sala, terão sua prova anulada.
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5. Os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente no Cartão Resposta serão de inteira 
responsabilidade do candidato, portanto não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às 
respostas ou à assinatura, pois qualquer marca poderá ser lida pela leitora óptica, prejudicando o candidato.
6. O Cartão Resposta será o único documento válido para correção e NÃO será substituído em hipótese 
alguma, salvo se detectado erro ocasionado pela Coordenação do Concurso.
7. O candidato é responsável pela conferência de seus dados pessoais registrados no Cartão Resposta, tais 
como nome, número de inscrição e Cadastro de Pessoa Física (CPF).
8. A Prova Objetiva será corrigida por meio de leitura óptica, não sendo prevista a correção manual.
9. Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do certame o candidato que, durante a 
realização da prova:
9.1.  for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a execução da prova;
9.2. faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas e/ou com 
os demais candidatos;
9.3. recusar-se, por qualquer motivo, a devolver o caderno de prova ou cartão resposta, quando solicitado;
9.4. descumprir as instruções contidas no caderno de prova.
10. O resultado da Prova Objetiva será publicado oportunamente no Diário Oficial de Bauru.
11. Da divulgação do Resultado constarão apenas os candidatos aprovados para o cargo tratado neste edital.
12. Os candidatos aprovados no presente concurso serão classificados em ordem decrescente de pontuação 
e a nomeação será feita obedecendo-se rigorosamente à ordem de classificação e as necessidades da 
Administração Pública, de acordo com sua conveniência e oportunidade.
13. Em caso de empate na nota final do concurso, terá preferência o candidato que, na seguinte ordem:
a) tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, até o último dia de inscrição neste concurso, conforme 
prescrito pelo artigo 27, parágrafo único, da Lei n.º 10.741/03 (Estatuto do Idoso);
b) Conforme Lei Municipal n.º 7.083/18, comprovar ter realizado 90 (noventa) horas de serviços 
voluntários nos 12 (doze) meses imediatamente antecedentes a data do último dia de inscrição e comprovar 
a realização de curso de capacitação de 03 (três) horas de duração, cujo conteúdo deverá abordar temas 
sobre conduta ética, direitos, deveres e proibições;
b1) O candidato deverá informar a realização de serviço voluntário no ato de sua inscrição e para fins 
de validação encaminhar o comprovante do curso de capacitação e a declaração do trabalho voluntário, 
conforme item b) em até 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 24 (vinte e quatro) de novembro 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 Matemática da Prova Objetiva;
e) obtiver maior número de acertos nas questões de Língua Portuguesa da Prova Objetiva;
f) obtiver maior número de acertos nas questões de Legislação da Prova Objetiva;
g) tiver maior idade entre os candidatos.

CAPÍTULO XI – DOS RECURSOS:
1. Sob pena de não conhecimento, os recursos referentes à 1ª (primeira) publicação de qualquer ato público 
do concurso regulado por este edital deverão ser endereçados à Comissão Examinadora e interpostos 
no prazo de até 05 (cinco) dias úteis após a ocorrência do evento que lhes der causa, tendo como termo 
inicial o 1º (primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru e no site www.
bauru.sp.gov.br
1.1. O Candidato Recorrente deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito, restando explícito o seu 
requerimento (exemplos: anulação, alteração de gabarito, etc.).
2. Admitir-se-á um único recurso por candidato para cada ato público deste concurso, devidamente 
fundamentado, sendo desconsiderados recursos de igual teor e pedidos genéricos.
3. Os recursos deverão ser realizados no sistema de documentos eletrônicos, disponível no endereço https://
www2.bauru.sp.gov.br/documentos/cadastrar.aspx?a=165, podendo ser utilizado o modelo disponível no 
Anexo V.
3.1. Para sua segurança, o candidato deverá acompanhar diariamente o andamento de seu protocolo no 
sistema de documentos, disponível no link https://www2.bauru.sp.gov.br/documentos/buscar.aspx. 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, o Cartão Resposta ficará disponibilizado no site da Prefeitura Municipal 
de Bauru www.bauru.sp.gov.br na área de CONCURSO/PORTAL DO CANDIDATO, podendo este 
ser visualizado 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 
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.
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7. De acordo com a Lei Municipal n.º 6.525/14, o candidato que tiver o interesse em ser tratado pelo nome 
social, deve requerer no ato da posse.
8. Para posse somente serão aceitos documentos originais ou fotocópias autenticadas.

CAPÍTULO XIV – DOS REQUISITOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO:
1. Das Condições Necessárias para Investidura no Cargo: Ao inscrever-se, o candidato deverá estar 
ciente de que sua posse ficará condicionada ao preenchimento das condições essenciais ao cargo abaixo 
descritas:
a) ser brasileiro nato ou naturalizado, nos termos do artigo 12 da Constituição Federal de 1.988.
b) ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos na data da posse;
c) estar em dia com as obrigações eleitorais;
d) estar em dia com os deveres do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino;
e) não registrar antecedentes criminais, encontrando-se em pleno exercício de seus direitos civis e políticos;
f) possuir os requisitos necessários para exercer o cargo pleiteado, bem como os documentos comprobatórios 
da escolaridade/pré-requisitos constantes do Capítulo II (Diploma, Certificado ou Declaração de Conclusão 
do Ensino Médio e do Curso Técnico na Área de Informática, devidamente registrado no órgão competente 
– MEC) e os documentos necessários à investidura do cargo indicados no Capítulo XIII, Item 5 deste 
Edital;
g) gozar de boa saúde física e mental para o exercício das atribuições do cargo, devendo 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 
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 2053/2022.

ANEXO I
DESCRIÇÃO DO CARGO

TÉCNICO EM GESTÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO – TÉCNICO DE APOIO AO 
USUÁRIO DE INFORMÁTICA 
Atender cliente e usuário; garantir segurança das informações; assegurar funcionamento do hardware e 
software. Disponibilizar recursos operacionais. Planejar atendimento a cliente e usuário. Orientar cliente 
e usuário na utilização de hardware e software. Executar checagem inicial de solicitação. Conduzir 
solicitação de suporte. Reparar arquivos. Reprocessar tarefas de acordo com solicitação. Recuperar 
arquivos, programas e relatórios. Transferir arquivos, programas e relatórios. Fazer cópias de segurança 
(backup). Guardar cópia de segurança em local prescrito. Verificar acesso lógico do usuário. Destruir 
informações sigilosas descartadas. Inicializar e desativar sistemas e aplicativos. Configurar e reconfigurar 
hardware. Realizar limpezas periódicas em equipamentos. Alimentar equipamentos com suprimentos. 
Supervisionar linha de transmissão. Identificar falhas em hardware e software. Sanar pequenas falhas 

de hardware. Requisitar manutenção preventiva e corretiva de hardware e software. Efetuar controle de 
peças e suprimentos. Assegurar funcionamento de equipamento reserva. Acionar equipamentos reserva. 
Eventualmente auxilia em outras atividades afins.

ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Noções de atendimento ao público. Configuração de sistemas Linux/Windows. Configuração de 
navegadores. Leitores de e-mail. Suporte de informática. Conceitos básicos de Redes de Computadores. 
Conceitos de Internet, Intranet e Extranet. Conceitos de sistema de computação. Atendimento remoto. 
Manutenção de PC/Notebooks. Impressoras (configuração, troca de suprimentos). Teste de equipamentos 
de informática. Conceitos de computação em nuvem.
MATEMÁTICA
1. Conjuntos Numéricos: Naturais, Inteiros, Racionais, Irracionais, Reais - propriedades, operações, cálculo 
algébrico, representação geométrica, divisibilidade, números primos, expressões algébricas (operações 
e fatoração). Operações com números inteiros e fracionários. Raiz Quadrada. Máximo Divisor Comum 
(MDC) e Mínimo Múltiplo Comum (MMC).
2. Funções: definição, tipos de funções, propriedades, representações, aplicações. Equações do 1º e do 2º 
graus. Inequações.
3. Sistema de medidas para cálculo de comprimento, área, volume, capacidade, massa e tempo.
4. Razão, proporção, números e grandezas proporcionais, regra de três simples e composta, porcentagem e 
juros simples. Problemas de Matemática Financeira.
5. Sequência e Progressões – progressões aritméticas e geométricas. Aplicações.
6. Trigonometria da 1ª volta: seno, cosseno, tangente, relações fundamentais. Trigonometria no triângulo 
retângulo.
7. Matrizes: conceitos, aplicações e operações. Determinantes e sistemas lineares.
8. Noções de Probabilidade. Análise Combinatória (Princípio Multiplicativo, Permutação Simples, 
Permutação com Repetição, Arranjo Simples e Combinação Simples).
9. Estatística: média aritmética simples e ponderada, moda, mediana, tabelas de frequência, medidas de 
dispersão. Análise e interpretação de dados, tabelas e gráficos.
10. Geometria: Cálculos de áreas e perímetros de figuras planas. Volume e área de sólidos geométricos. 
Teorema de Tales. Teorema de Pitágoras.
11. Conjunto dos Números Complexos. Forma algébrica e trigonométrica de um número complexo. 
Operações com números complexos. 1 e 2ª Leis de De Moivre. 
12. Volume dos sólidos geométricos e dos Corpos Redondos. 
13. Geometria analítica. Retas e cônicas. 
14. Polinômios. Operações com polinômios e raízes de um polinômio. 
15. Resolução de situações-problema.
16. Problemas de raciocínio lógico e dedutivo.
LÍNGUA PORTUGUESA
Programa
1.Compreensão/ Interpretação de textos.
1.2. Gêneros Textuais e suas características.
2. Emprego de Vocabulário.
3. Acentuação gráfica - de acordo com o Novo Acordo Ortográfico.
4. Uso dos Porquês.
5. Morfologia (classes de palavras): substantivo, adjetivo, artigo, pronome, verbo, advérbio, preposição, 
conjunção, interjeição e numeral.
5.1. Uso do verbo – flexão verbal – compreensão das pessoas e tempos verbais.
6.  Sintaxe - (estudo do sujeito, predicado, verbos transitivos, verbos intransitivos, objeto direto, objeto 
indireto).
6.1. Período Simples e Período Composto.
6.2. Uso da Crase.
7. Concordância nominal e Verbal.
8. Emprego dos sinais de pontuação.
9. Denotação e conotação – Figuras de linguagem
10. Pontuação.
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), com as alterações legislativas modificativas posteriores, todas disponíveis em: https://www2.bauru.
sp.gov.br/administracao/concursos/legislacoes.aspx
3. Lei Municipal nº 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 nº 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 nº 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 nº 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 nº 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
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8. Lei Municipal nº 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://sapl.
bauru.sp.leg.br/generico/viewerJS/viewerJS_index_html?cod_norma=6155#https://sapl.bauru.sp.leg.br/
sapl_documentos/norma_juridica/6155_texto_integral.odt?1662414609.9

ANEXO III
RELATÓRIO MÉDICO SOBRE PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS

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

óptica.
2. a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 

óptica.
3. os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 

60° .
4. ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores.
5. visão monocular (Súmula n. 377, do STJ)
- Deficiência Mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação 
antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como:
1. comunicação
2. cuidado pessoal
3. habilidades sociais
4. utilização dos recursos da comunidade
5. saúde e segurança
6. habilidades acadêmicas
7. lazer
8. trabalho
- Transtorno do Espectro Autista (Lei nº 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
24/09/2022 1ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
04/10/2022 2ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
15/10/2022 3ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
18/10/2022 Abertura das Inscrições
27/10/2022 Encerramento das Inscrições

18 e 19/10/2022 Período para requerimento da Isenção da Taxa de Inscrição
22/10/2022 Publicação deferimento de Requerimento de Isenção de Taxa de Inscrição

18/10/2022 a 
27/10/2022

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

18/10/2022 a 
09/12/2022 Período para Solicitar Condição Especial para Lactante

24/11/2022 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento para Condição Especial 
e Vaga de Deficiente

24/11/2022 Publicação deferimento/indeferimento de Realização de Serviço Voluntário
24/11/2022 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva
29/11/2022 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva
08/12/2022 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva
11/12/2022 Previsão da Realização Prova da Objetiva
13/12/2022 Previsão de Divulgação do Gabarito
07/01/2023 Previsão de Classificação Final
21/01/2023 Previsão de Homologação

Bauru/SP, 24 de setembro de 2022.
DONIZETE DO CARMO DOS SANTOS

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

EDITAL N.º 24/2022
ABERTURA DE INSCRIÇÕES

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

INSTRUÇÕES ESPECIAIS
CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:

1. O Concurso Público realizar-se-á sob a responsabilidade da Comissão Examinadora, composta por: 
Waldecir Antonio José da Cunha, Mario Rossi Neto, Jorge Marcos Moretto Silveira Franco, Roberta 
Fabron Ramos Mandelli e Juliane Rodrigues de Barros, sob a coordenação de Alam Silva de Matos, Karina 
Osti e Walquiria Colla de Abreu Bastos sendo todos os membros nomeados pela Portaria n. º 2054/2022, 
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.
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 de Administração (Lei Municipal 
n.º 5.975/10 e alterações posteriores) e demais disposições legais aplicáveis aos Servidores Públicos 
Municipais. 
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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 1ª Fase - Prova Objetiva serão divulgados no Edital de 
Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru em 24 (vinte e quatro) de novembro de 2022.
8. A data, o local e horário de realização da 2ª Fase - Prova Prática serão divulgados no Edital de 
Convocação publicado no Diário Oficial do Município de Bauru em 24 (vinte e quatro) de janeiro de 
2023.
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:

Cargo Vaga(s) Escolaridade/
Pré-Requisito Vencimentos¹ Benefícios²

Jornada 
Básica de 
Trabalho

Valor 
Inscrição

Agente em 
Manutenção, 

Conservação e 
Transporte – 

TRATORISTA

01

Conclusão do 
Ensino Médio e 
Possuir Carteira 

Nacional de 
Habilitação - 

Categoria C ou 
superior (dentro 

da validade).

R$ 1.536,54 R$ 1.000,00 40 horas / 
semanais R$ 35,00

Notas:
Vencimento¹: Referência Salarial B1/Grade dos Agentes 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 18 
(dezoito) de outubro de 2022 até as 16h do dia 27 (vinte e sete) de outubro 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: Agente em Manutenção, 
Conservação e Transporte – TRATORISTA, 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$ 35,00 (trinta 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 27 (vinte e sete) de outubro 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. 
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 da efetivação de sua inscrição no site supracitado, este deverá entrar em contato 
com o Departamento de Recursos Humanos, em até 05 (cinco) dias úteis subsequentes ao pagamento e/
ou último dia de inscrição, 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 18 (dezoito) e 19 (dezenove) 
de outubro 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 de Isenção de Taxa de Inscrição serão publicadas no Diário Oficial de 
Bauru em 22 (vinte e dois) de outubro 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.
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1.1. A solicitação da Condição Especial para prestar a prova deverá vir acompanhada de Laudo Médico, 
expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses antes do término do período designado para as 
inscrições, no qual conste a Classificação Internacional de Doença – CID da doença que acomete o 
candidato, bem como a justificativa de necessidade da condição pleiteada pelo candidato, carimbo, 
assinatura e CRM do Médico.
 1.1.1. A não observância, pelo candidato, de quaisquer das disposições deste Capítulo, implicará a perda 
do direito de atendimento da condição especial.
1.2. O laudo médico deverá ser enviado SOMENTE na extensão PDF colorido e que não ultrapasse 4 
MB (quatro megabytes) pelo sistema de documentos, disponível no link https://www2.bauru.sp.gov.br/
documentos/cadastrar.aspx?a=162, no período de 18 (dezoito) a 27 (vinte e sete) de outubro 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 24 (vinte e quatro) de novembro 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 18 (dezoito) de outubro 
às 16h do dia 09 (nove) de dezembro 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 18 (dezoito) a 27 (vinte e sete) de outubro de 2022.

8.1. Para Efetivar sua Inscrição nos termos indicados no Capítulo III, o candidato com deficiência deverá 
enviar Laudo Médico SOMENTE na extensão PDF colorido e que não ultrapasse 4 MB (quatro 
megabytes) expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses antes do término do período designado 
para as inscrições, atestando a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código 
correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, a provável causa da deficiência que lhe 
acomete, se há sequelas que assegurem a adaptação de sua prova, informando ainda, o nome do candidato, 
carteira de identidade (RG), número do CPF, carimbo, assinatura e CRM do Médico, conforme modelo do 
Anexo III.
a) O Laudo Médico para os fins acima indicados deverá constar expressamente que a deficiência se 
enquadra na previsão do artigo 4º e seus incisos do Decreto Federal n.º 3.298/99 e alterações posteriores.
8.2. Para melhor utilização do sistema de documentos eletrônicos, recomenda-se o uso do navegador 
Chrome ou Firefox.
8.3. Para sua segurança, o candidato deverá acompanhar diariamente o andamento de seu protocolo no 
sistema de documentos, disponível no link https://www2.bauru.sp.gov.br/documentos/buscar.aspx  
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 24 (vinte e quatro) de novembro 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 – DAS PROVAS E RESPECTIVA PONTUAÇÃO:
1. O concurso regulado pelo presente Edital será na modalidade “Provas”, com caráter eliminatório e 
classificatório, com valores atribuídos, a seguir:

Cargo Prova Nº Questões Peso Caráter Duração da 
Prova

Agente em 
Manutenção, 

Conservação e 
Transporte – 

TRATORISTA

Prova 
Objetiva

Conhecimentos 
Específicos 15

40
Eliminatório

e
Classificatório

03 horasMatemática 08
Língua Portuguesa 08

Legislação 09

Prova 
Prática

Consistirá na 
execução de tarefas 
típicas do cargo, tais 
como: identificação 

de componentes 
da máquina, 

implementos e 
funcionamento destes; 

testes de percurso, 
operação, transporte, 

movimentação de 
terra, estabilização 
e estacionamento; 
manutenção diária 
básica (check list); 
procedimentos de 
segurança e uso de 
Equipamentos de 

Proteção Individual 
(EPIs).

- 58

Eliminatório
e Classificatório -

Serão aferidas 
pontuações, aos 
candidatos que 

apresentarem na data 
designada para a 

realização da prova 
prática o certificado 

de curso de formação 
profissional para 

Tratorista.

- 02
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2. O Concurso Público realizado para preenchimento do cargo de Agente em Manutenção, Conservação 
e Transporte – TRATORISTA será composto por Prova Objetiva e Prova Prática nos termos abaixo 
descritos:
2.1. 1ª Fase - Prova Objetiva: de caráter eliminatório e classificatório, valendo 40 (quarenta) pontos, 
prevista para realizar-se no dia 11 (onze) de dezembro de 2022, será composta por 40 (quarenta) questões 
objetivas de múltipla escolha com 04 (quatro) alternativas cada uma, versando sobre os assuntos 
constantes no Conteúdo Programático do Anexo II, sendo considerada apenas 01 (uma) alternativa 
correta, e sua aplicação terá duração de 03 (três) horas, sendo habilitados os candidatos que obtiverem 
no mínimo 50% (cinquenta por cento) de aproveitamento.
2.2. 2ª Fase – Prova Prática: de caráter eliminatório e classificatório, valendo 60 (sessenta) pontos, 
consistirá na execução de tarefas típicas do cargo, tais como: identificação de componentes da máquina, 
implementos e funcionamento destes; testes de percurso, operação, transporte, movimentação de terra, 
estabilização e estacionamento; manutenção diária básica (check list); procedimentos de segurança e uso 
de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). Serão atribuídos 58 (cinquenta e oito) pontos para a prova 
prática e 02 (dois) pontos aos candidatos que apresentarem na data designada para a realização da prova 
prática o certificado de curso de formação profissional para Tratorista. 
2.2.1. Serão convocados para realização da 2ª Fase – Prova Prática os candidatos habilitados na 1ª 
Fase - Prova Objetiva, considerando-se os 80 (oitenta) primeiros colocados, conforme descrito no 
Capítulo XI.

CAPÍTULO IX – DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS:
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 24 (vinte e quatro) de novembro de 2022.
2. A data, local e horário para realização da 2ª Fase - Prova Prática serão publicados no Edital de 
Convocação no Diário Oficial de Bauru em 24 (vinte e quatro) de janeiro de 2023.
2.1. Somente serão convocados para a 2ª Fase - Prova Prática os candidatos habilitados na 1ª Fase - Prova 
Objetiva.
3. Só será permitida a participação do candidato na 1ª Fase - Prova Objetiva e 2ª Fase - Prova Prática, 
na respectiva data, local e horário constantes dos Editais de Convocação publicados no Diário Oficial de 
Bauru.
4. 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 
Prova Objetiva.
5. 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.
5.1. Por medida de segurança, o candidato deverá levar no dia da Prova o Comprovante de Inscrição.
5.2. Será facultativo o uso de máscara facial e de álcool 70% devido aos protocolos específicos em 
razão da pandemia COVID-19.
6. Os documentos deverão estar em perfeitas condições e com fotos atuais, de forma a permitirem 
com clareza a identificação do candidato.
7. 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.
7.1. Poderá ser aferido a temperatura corporal, sendo excluído o candidato que tiver com temperatura acima 
de 37,8 graus centígrados.
7.2. 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.
8. Ao adentrar a sala de aplicação, o candidato não poderá ausentar-se da mesma antes do início da prova.
9. 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.
10. 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.
11. 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.
12. O horário de início da prova está previsto a partir das 09 horas, após os devidos esclarecimentos sobre 
sua aplicação.
13. O candidato somente poderá entregar a Prova Objetiva e o Cartão Resposta, depois de transcorrida 01 
(uma) hora do início da aplicação da mesma.
14. 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.
15. 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.
16. Os candidatos não poderão adentrar a sala de prova utilizando quaisquer acessórios de chapelaria, tais 
como chapéu, boné, gorro, lenços, etc., exceto quando em tratamento de saúde, mediante apresentação de 
laudo médico no dia da realização da Prova Objetiva, ficando a critério da Coordenação do Concurso a 
avaliação dos casos específicos.  
17. 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.
18. Caso o candidato seja flagrado com algum pertence sem lacre poderá ser eliminado do certame.
19. A embalagem plástica, contendo os objetos pessoais, deverá permanecer durante todo o concurso 
debaixo da carteira.

19.1. O candidato que não atender tal determinação poderá ser eliminado do certame.  
19.2. 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).
19.3. Após o início da Prova Objetiva não será permitido o rompimento do lacre, exceto quando a 
Coordenação do Concurso julgar necessário.
19.4. A embalagem plástica tratada no Item 17 só poderá ser violada após a saída do candidato do local 
estabelecido para realização da prova.

CAPÍTULO X – DO JULGAMENTO DAS PROVAS E DA SUA CLASSIFICAÇÃO:
1. A 1ª Fase - Prova Objetiva aplicada aos candidatos ao cargo de Agente em Manutenção, Conservação 
e Transporte – TRATORISTA terá caráter eliminatório e classificatório, atribuindo-se 1,00 (um ponto) a 
cada questão correta. Será considerado habilitado nesta fase aquele que obtiver, no mínimo, 50% (cinquenta 
por cento) de aproveitamento.
2. As questões da 1ª Fase - 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 – Prova Prática aplicada aos candidatos ao cargo de Agente em Manutenção, Conservação 
e Transporte – TRATORISTA terá caráter eliminatório e 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 – Prova 
Prática, sendo aprovado no Concurso Público regulado no presente edital, o candidato que obtiver 60% 
(sessenta por cento) de aproveitamento. Serão convocados para realização da 2ª Fase – Prova Prática 
os candidatos habilitados na 1ª Fase - Prova Objetiva, considerando-se os 80 (oitenta) primeiros 
colocados. 
10.1. Em caso de igualdade de pontuação na 80ª classificação todos serão convocados para a prova prática. 
10.2. Todos os candidatos descritos como deficientes aprovados na 1ª Fase - Prova Objetiva conforme 
Capítulo VII deste edital também serão considerados habilitados para a 2ª Fase - Prova Prática.
11. Os resultados da 1ª Fase - Prova Objetiva e 2ª Fase - Prova Prática 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 24 (vinte e quatro) de novembro de 2022.
c) obtiver maior número de acertos na Prova Prática;
d) obtiver maior número de acertos nas questões de Conhecimentos Específicos da Prova Objetiva;
e) obtiver maior número de acertos nas questões de Matemática da Prova Objetiva;
f) obtiver maior número de acertos nas questões de Língua Portuguesa da Prova Objetiva;
g) obtiver maior número de acertos nas questões de Legislação da Prova Objetiva;
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, o Cartão Resposta ficará disponibilizado no site da Prefeitura Municipal 
de Bauru www.bauru.sp.gov.br na área de CONCURSO/PORTAL DO CANDIDATO, podendo este 
ser visualizado 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 
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;
w) a comprovação de não possuir pontuação em sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e que sua 
CNH não esteja em processo de cassação, suspensão ou bloqueio, por meio de Certidão do prontuário da 
CNH, Certidão de histórico de pontos na CNH, Consulta de Instauração de Processo de Cassação e de 
Suspensão de CNH.
*Conforme a Lei Municipal n.º 6.871/16, a sindicância de vida pregressa considerará apenas elementos e 
critérios de natureza objetiva, cabendo à inabilitação do concurso de candidato com condenação criminal 
transitada em julgado, desde que não tenha ocorrido prescrição.
6. Para posse é vedada:
a) a acumulação de aposentadoria e cargo de um mesmo regime próprio de previdência ou regimes próprios 
distintos, salvo aqueles com previsão legal expressa no art.40, inciso 6º da Constituição Federal vigente.
b) a acumulação remunerada de cargos públicos exceto aquelas previstas no art. 37, inciso XVI, alíneas a, 
b e c da Constituição Federal vigente e Súmula 246.
c) qualquer acumulação remunerada de cargos havendo incompatibilidade de horário.
7. De acordo com a Lei Municipal n.º 6.525/14, o candidato que tiver o interesse em ser tratado pelo nome 
social, deve requerer no ato da posse.
8. Para posse somente serão aceitos documentos originais ou fotocópias autenticadas.

CAPÍTULO XIV – DOS REQUISITOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO:
1. Das Condições Necessárias para Investidura no Cargo: Ao inscrever-se, o candidato deverá estar 
ciente de que sua posse ficará condicionada ao preenchimento das condições essenciais ao cargo abaixo 
descritas:
a) ser brasileiro nato ou naturalizado, nos termos do artigo 12 da Constituição Federal de 1.988.
b) ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos na data da posse;
c) estar em dia com as obrigações eleitorais;
d) estar em dia com os deveres do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino;
e) não registrar antecedentes criminais, encontrando-se em pleno exercício de seus direitos civis e políticos;
f) possuir os requisitos necessários para exercer o cargo pleiteado, bem como os documentos comprobatórios 
da escolaridade/pré-requisitos constantes do Capítulo II (Diploma, Certificado ou Declaração de Conclusão 
do Ensino Médio devidamente registrado no órgão competente – MEC e Carteira Nacional de Habilitação – 
Categoria C ou superior (dentro da validade)) 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) Não possuir pontuação na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e não possuir processo de cassação, 
suspensão ou bloqueio da Carteira Nacional de Habilitação;
k) 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.
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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 
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 2054/2022.

ANEXO I
DESCRIÇÃO DO CARGO

AGENTE EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE - TRATORISTA
Realizar serviços de operação do trator e zelar por sua manutenção. Informar-se sobre o local do serviço, 
localizando no mapa, se necessário. Informar-se sobre a atividade a ser executada. Pegar chaves do 
veículo com supervisor. Realizar a sinalização do local em que a viatura estiver estacionada (cone/
faixas) ou a área em que os servidores estiverem trabalhando. No caso de serviços que necessitem que o 
trator leve carretas: conduzir o trator até o local onde se encontra a carreta; olhar as condições da carreta; 
enganchar/desenganchar a carreta no trator; atentar-se para os materiais que serão transportados pelo 
trator na carreta, notificando os responsáveis, caso haja irregularidades ou problemas. No caso de serviços 
realizados na área de pavimentação, com auxílio da lâmina: fazer raspagem do asfalto; fazer raspagem 
das guias. No caso de serviços de roçadeira: auxiliar no serviço de limpeza e capinagem do terreno; 
conduzir trator até o local de serviço; assentar a terra; ajudar a nivelar as ruas de terra; realizar serviços 
com a lâmina; abrir valas para a drenagem das águas pluviais. Verificar as condições do trator: água, 
óleo, pneu, necessidades de consertos, lavagens etc. Solicitar e conduzir o trator para lavagem, auxílio 
mecânico e posto de abastecimento da Prefeitura, em caso de necessidade. Realizar pequenas limpezas 
para a conservação do trator. Notificar supervisor caso aconteça alguma irregularidade com o trator ou na 
atividade a ser executada. Trabalhar seguindo normas técnicas de segurança, qualidade, produtividade e 
higiene. Executar demais atividades inerentes à função do cargo.

ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
1. Legislação de trânsito: Código de Trânsito Brasileiro e suas atualizações até Outubro de 2022.
2. Conhecimento de conceitos operacionais e manipulação de trator, implementos agrícolas em geral e 
outras máquinas usadas para executar atividades correlatas. 
3. Movimentação do equipamento, execução de operações, cuidados com os equipamentos e manutenção 
obrigatória com as máquinas. 
4. Conhecimentos sobre atividades específicas de acordo com a descrição do cargo. 
5. Normas de segurança do trabalho e uso de equipamentos de proteção individual.
MATEMÁTICA
1. Conjuntos Numéricos: Naturais, Inteiros, Racionais, Irracionais, Reais - propriedades, operações, cálculo 
algébrico, representação geométrica, divisibilidade, números primos, expressões algébricas (operações 
e fatoração). Operações com números inteiros e fracionários. Raiz Quadrada. Máximo Divisor Comum 
(MDC) e Mínimo Múltiplo Comum (MMC).
2. Funções: definição, tipos de funções, propriedades, representações, aplicações. Equações do 1º e do 2º 
graus.
3. Sistema de medidas para cálculo de comprimento, área, volume, capacidade, massa e tempo.
4. Razão, proporção, números e grandezas proporcionais, regra de três simples e composta, porcentagem e 
juros simples. Problemas de Matemática Financeira.
5. Sequência e Progressões – progressões aritméticas e geométricas. Aplicações.
6. Trigonometria da 1ª volta: seno, cosseno, tangente, relações fundamentais. Trigonometria no triângulo 
retângulo.
7. Matrizes: conceitos, aplicações e operações. Determinantes e sistemas lineares.
8. Noções de Probabilidade. Análise Combinatória.
9. Estatística: média aritmética simples e ponderada, moda, mediana, tabelas de frequência, medidas de 
dispersão. Análise e interpretação de dados, tabelas e gráficos.
10. Geometria: Cálculos de áreas e perímetros de figuras planas. Volume e área de sólidos geométricos. 
Teorema de Tales. Teorema de Pitágoras.
11. Resolução de situações-problema.
12. Problemas de raciocínio lógico e dedutivo.
LÍNGUA PORTUGUESA
1. Compreensão/ Interpretação de textos.
1.1. Gêneros Textuais e suas características.
2. Emprego de Vocabulário.
3. Acentuação gráfica - de acordo com o Novo Acordo Ortográfico.
4. Uso dos Porquês.

5. Morfologia (classes de palavras): substantivo, adjetivo, artigo, pronome, verbo, advérbio, preposição, 
conjunção, interjeição e numeral.
5.1. Uso do verbo – flexão verbal – compreensão das pessoas e tempos verbais.
6. Sintaxe - (estudo do sujeito, predicado, verbos transitivos, verbos intransitivos, objeto direto, objeto 
indireto).
6.1. Período Simples e Período Composto.
6.2. Uso da Crase.
7. Concordância nominal e Verbal.
8. Emprego dos sinais de pontuação.
9. Denotação e conotação – Figuras de linguagem
10. Pontuação.
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), com as alterações legislativas modificativas posteriores, todas disponíveis em: https://www2.bauru.
sp.gov.br/administracao/concursos/legislacoes.aspx
3. Lei Municipal nº 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 nº 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 nº 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 nº 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 nº 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 nº 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://sapl.bauru.sp.leg.br/generico/
viewerJS/viewerJS_index_html?cod_norma=6155#https://sapl.bauru.sp.leg.br/sapl_documentos/
norma_juridica/6155_texto_integral.odt?1662414609.9

ANEXO III
RELATÓRIO MÉDICO SOBRE PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS

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

óptica.
2. a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 

óptica.
3. os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 

60º.
4. ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores.
5. visão monocular (Súmula n. 377, do STJ)
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- 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 nº 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
24/09/2022 1ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
04/10/2022 2ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
15/10/2022 3ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
18/10/2022 Abertura das Inscrições
27/10/2022 Encerramento das Inscrições

18 e 19/10/2022 Período para requerimento da Isenção da Taxa de Inscrição
22/10/2022 Publicação deferimento de Requerimento de Isenção de Taxa de Inscrição

18 a 27/10/2022 Período para Solicitar Condição Especial para Realizar a Prova e Vaga de 
Deficiente

18/10/2022 a 
09/12/2022 Período para Solicitar Condição Especial para Lactante

24/11/2022 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento para Condição Especial 
e Vaga de Deficiente

24/11/2022 Publicação deferimento/indeferimento de Realização de Serviço Voluntário
24/11/2022 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva
29/11/2022 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva
08/12/2022 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva
11/12/2022 Previsão da Realização da Prova Objetiva
13/12/2022 Previsão de Divulgação do Gabarito

24/01/2023 Previsão de Resultado da Prova Objetiva e 1º Edital de Convocação para Prova 
Prática

31/01/2023 2º Edital de Convocação para Prova Prática
07/02/2023 3º Edital de Convocação para Prova Prática
12/02/2023 Previsão da Realização da Prova Prática
14/02/2023 Publicação dos Critérios da Prova Prática
07/03/2023 Previsão de Classificação Final
23/03/2023 Previsão de Homologação

Bauru/SP, 24 de setembro de 2022.
DONIZETE DO CARMO DOS SANTOS

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL

TREINAMENTO DE INTEGRAÇÃO

Estão abertas as inscrições para o Treinamento de Integração, que tem como objetivo fornecer informações 
sobre os principais aspectos que norteiam a vida funcional do servidor público municipal. Conforme a Lei 
Municipal n.º 7.245, de 30 de julho de 2.019, artigo 39, inciso I, o treinamento de integração é destinado 
aos novos servidores, bem como para aqueles que desejam reciclar seus conhecimentos. O Treinamento é 
composto pelos seguintes módulos:
1. Apresentação DRH/EGPM - Departamento de Recursos Humanos e Escola de Gestão Pública Municipal 
2. DP - Departamento de Pessoal
3. DAF - Departamento de Avaliação Funcional
3.1. SESMET - Setor de Segurança e Medicina do Trabalho
3.2. Seção de Benefícios
4. TI - Tecnologia da Informação
5. FUNPREV - Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru
6. Secretaria de Saúde (conteúdo que abrange somente a vida funcional dos servidores lotados ou que 
vierem a atuar na Secretaria da Saúde)
7. Materiais e Legislação Vigente
Para acessar o Treinamento de Integração o servidor deverá acessar o link https://egpm.bauru.sp.gov.br/ 
utilizando seu usuário e senha da Intranet. 
Em seguida, acessar o ícone Treinamento de Integração 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. 

CONFIRA OS NOVOS CURSOS COM INSCRIÇÕES ABERTAS

CURSO: COMO FOTOGRAFAR COM SEU CELULAR

O curso tem por objetivo ensinar os participantes a utilizar o máximo de seus celulares ao fotografar. 
No curso, o aluno  aprenderá sobre ângulo, abertura, velocidade, enquadramento,  melhor posição para 
fotografar em cada situação, profundidade na foto, entre outros aspectos.
Datas: Turma 1 - 10/10  (teórico) e 11/10 (prático) das 8h30min às 10h30min
Carga horária: 02 horas por encontro, 04 horas total.
Local: Auditório do Gabinete, Praça das Cerejeiras nº1-59, 3º andar 
Vagas: 25
Público alvo: Servidores das secretarias municipais que tenham interesse
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:  Agente de Turismo, Agente Cultural, Bibliotecário, Relações Públicas, Arquiteto, 
Engenheiro, Engenheiro Civil, Técnico de Segurança do Trabalho, Engenheiro de Segurança do 
Trabalho, Agente de Proteção Ambiental, Fiscal de Posturas Municipais, Engenheiro Ambiental, 
Agrônomo pertencentes à Lei n.º 5975/2010. 
Palestrantes: 
Joabe Guaranha
Fotógrafo a mais de 6 anos, com exposições no projeto Painéis Urbanos em Londrina-PR, exposições 
no projeto AVE em Santo Antônio de Jesus-BA. Mentor do projeto Sensibilidade com alunos em vários 
estados do Brasil. Com trabalhos de fotodocumentário realizado em Israel e no Egito. Atualmente trabalha 
como Diretor de Departamento de Comunicação na Prefeitura de Bauru.
Priscila Medeiros
Formada em jornalismo mas fotojornalista de formação, trabalhou no Jornal da Cidade e atualmente 
trabalha como Assessora de Imprensa na Prefeitura de Bauru. Ministrou várias oficinas de introdução à 
fotografia e pinhole em Bauru e região. Realizou exposições coletivas e individuais desde os anos 2000.

CURSO: O ENSINO DA MÚSICA COMO LINGUAGEM NA EDUCAÇÃO INFANTIL

A Música, é uma linguagem. No currículo municipal, está situada na área de Artes, defendida como 
forma de expressão do ser humano. Algumas vezes, na escola é tratada como conteúdo do senso comum, 
complemento de outras áreas, e práticas musicais voltadas para eventos em datas comemorativas, por 
exemplo: dia das mães, pais, festa Junina, natal, etc, ou também como atividade que condiciona a rotina, 
a disciplina, sem significação e sentido para quem aprende. A música, nesse contexto é um conteúdo 
secundário e não considerada como uma linguagem e expressão humanas. Diante desse fato, pontua-se 
a necessidade de compreender os conteúdos de música, na concepção da Psicologia Histórico- Cultural, 
presente na Proposta Pedagógica do Município de Bauru, promovendo o desenvolvimento dos estudantes 
na escola, considerando a música como conteúdo historicamente acumulado pela humanidade e produzido 
pela gerações antecedentes, dito de outra forma, vista como conteúdo clássico. Partindo dessa defesa, é 
necessário um estudo sobre a Música, organizado e planejado pelos docentes de forma intencional, postos 
na relação da tríade- forma, conteúdo e destinatário, nos eixos do currículo: Som e música, apreciação 
musical e contextualização e música como linguagem.
Conteúdo: Considerações sobre a Teoria Histórico-Cultural. Música como linguagem. Eixos da área de 
música: som e música; apreciação musical; música como linguagem (proposta pedagógica e infantil: http://
www.bauru.sp.gov.br/educacao). Relação teoria e prática.
Datas e horário: aos sábados das 14h às 17h - 24/09, 08/10, 22/10 e 05/11/2022
Carga Horária: 20 horas (12 horas presenciais e 8 de estudos)
Vagas: 30
Público alvo: Servidores da Educação
Local: Creche Berçário Antônio Pereira, Rua: Castro Alves, n 13-53, Vila Souto Giunta – Bauru – SP
As inscrições estarão abertas a todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru.
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Palestrantes: 
Deborah Miranda Alvares
Mestranda em Educação pela Universidade Federal de São Carlos, Especialização em Educação Infantil, 
Gestão Escolar e Educação em Tempo Integral. Graduação em Licenciatura Plena em Letras, Graduação em 
Sociologia e Pedagogia pela UNIAN/SP. Tem 12 anos de experiências em Educação Infantil, e atualmente é 
Diretora Escolar pela Rede Municipal da cidade de Bauru. Idealizadora e Coordenadora do Grupo Tríade - 
grupo constituído por professoras de Educação Infantil da cidade de Bauru-SP. Desenvolve pesquisas com 
ênfase nos seguintes temas: Teoria Histórico-Cultural Organização do Ensino dos professores da Educação 
Infantil e Pedagogia Histórico-Crítica. Vinculada ao GEPHC/UNIRIO e membro do grupo de formação dos 
profissionais da educação, pelo Sindicato Municipal de Bauru-SP.
Gislaine Rossler Rodrigues Gobbo
Doutorado e Mestrado em Educação Programa de pós-graduação Unesp-Marília. Especialização em 
Educação Infantil e Educação em Arte (Uninter). Graduação em Letras Português Inglês e em Pedagogia 
(Universidade do Sagrado Coração). Atuação como Professora do Ensino Superior: Universidade 
Estadual Paulista- Faculdade de Ciências - Campus Bauru; Universidade do Sagrado Coração e Faculdade 
Anhanguera. Tem 33 anos de experiências em educação Infantil no Município de Bauru. Atuando 25 anos 
como professora, 8 anos como Especialista em gestão - Diretor de Escola da Prefeitura Municipal de Bauru, 
(2017-2020) coordenadora da Educação Infantil - Secretaria Municipal de Educação. Desenvolve pesquisas 
com ênfase nos seguintes temas: Teoria Histórico Cultural, Desenho Infantil, Linguagem Escrita, Educação 
Infantil, Aprendizagem e Desenvolvimento, Gestão Escolar,  Imaginação, Brincadeira de Papéis Sociais 
e Formação de Professores. Atualmente é membro do GFORPE-grupo de formação dos profissionais da 
educação, pelo Sindicato Municipal de Bauru.
Karina Locilha Cocato
Graduada em Pedagogia pela Universidade Sagrado Coração de Jesus-USC. É Especialista em 
Neuropsicopedagogia. Atua como professora há 21 anos, deste, 10 em escola particular, creche conveniada 
e rede estadual. Atualmente é Especialista em Educação – Professora de Educação Básica - Infantil na 
escola de EMEI Apparecida Pereira Pezzatto. Participa do grupo de estudos e elaboração do “Currículo para 
o Infantil - Bebês” do Sistema de ensino do Município de Bauru, iniciados em 2019 ainda em andamento. 
É membro do “Grupo de Formação dos Profissionais da Educação do Município de Bauru” (GFORPE). É 
membro do grupo de estudos BAJARD, realizado pela UNESP – Marília. É membro do grupo de estudos 
CEPLLI, literatura e filosofia da linguagem, realizado pela UNESP – Marília.

DAS INSCRIÇÕES

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!

CONFIRA OS CURSOS E CAPACITAÇÕES COM INSCRIÇÕES ABERTAS:
 

Capacitação Palestrante(s) Carga 
Horária

Progressão por 
Qualificação 
Profissional

(PQP)
Como Fotografar Com Seu 
Celular  *PRESENCIAL

Joabe Guaranha
Priscila Medeiros 04h Sim8

O Ensino da Música Como Linguagem 
na Educação Infantil *PRESENCIAL

Deborah Miranda Alvares
Gislaine Rossler Rodrigues 

Gobbo
Karina Locilha Cocato

20h Não

Soft Skills: Ser Técnico é um 
Princípio, Ser Bem Relacionado é 

Fundamental
Peterson de Santis Silva 02h Sim1

Como Crescer em Tempos Difíceis Allan Sato 02h Não
Combate ao Câncer de Próstata Dr. Roberto Marins de 

Carvalho 02h Sim1

Câncer de Mama: Cuidado e Proteção Dr. William Davila Delgallo 02h Sim1

Curso EaD: Introdução à Lei Geral de 
Proteção de Dados ao Setor Público 

– LGPD

Bruno Prado Guedes de 
Azevedo e

Leonardo Góes de Almeida
05h Sim1

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

Adolescentes?

Luciana Zombini Handa, 
Núria Priscila Valentini 

Borro e Simone Aparecida 
Fechio Francisco Vieira

04h Sim1

Workshop: “Mente Clara Como a 
Água – Organização e Planejamento 

do seu dia”

Antônio Puças Jr.
e Júlio Batista 02h Não

Minicurso EaD: Saneantes Gisele Ap. Alves Corral dos 
Santos 02h Sim2

Minicurso EaD: Gestão de Resíduos Gilda Maria Scalfi Carvalho 02h Sim1

Minicurso EaD: “Atendimento 
Humanizado e de Qualidade: 

Desenvolvendo estratégias para 
realizar um bom atendimento”.

Simone Aparecida Fechio 
Francisco Vieira e Núria 
Priscila Valentini Borro 

Moretto

02h Sim1

Palestra EaD: Arborização Urbana: 
Lucro Ou Prejuízo? Quem dá mais?

Marcela Mattos de Almeida 
Bessa 02h Sim3

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

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

dos Zoológicos na conservação

Samantha Pereira Lima 
Bittencourt e Maisa 
Jampauli Bernardes

02h Sim4

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

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

Simone Aparecida Fechio 
Francisco Vieira 02h Sim1

Assédio moral e sexual nas 
Organizações - Turma II

Núria Priscila Valentini 
Borro 02h Sim1

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

Finanças Pessoais – Turma II
Gabriel Bellatto F. Prospero

Moisés Barbosa
Rafael M. Winckler

02h Não

Relação da diabetes com o 
desenvolvimento e tratamento da 

Periodontite Apical - Turma II

Rita de Cássia Ortega 
Sabage 02h Sim5

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

Ludmilla Tidei de Lima 02h Sim6

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

Simone Aparecida Fechio 
Francisco Vieira 02h Sim1

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

Covid-19 - Turma II

Ari Euclides Acosta
Maercy Peron Ferreira
Mario Sérgio Queixada 

Rodrigues
Pedro Antonio

Kesia Maria de Oliveira

02h Sim7

Comunicação e Expressão - Turma II Michelle Godoy de Mattos 02h Sim1

Mindfulness: Princípios Básicos  e 
Prática - Turma II Ynaiê Soares 02h Sim1

Compreendendo melhor o Stress: 
Fatores desencadeantes e estratégias de 

enfrentamento - Turma II

Núria Priscila Valentini 
Borro 02h Sim1

Diferenças entre Tristeza e Depressão e 
seus reflexos no ambiente de Trabalho 

- Turma II

Talita Salvalagio 
Martignani 02h Sim1

Workshop  Interferência das Emoções 
nas Resoluções de Conflitos

Tariane Franciele Bastos 
Pereira

Luciene Melo
02h Sim1

Workshop  Melhorias no Ambiente de 
Trabalho

Alexandra Ruiz Scremin
Alessandra Okada 02h Sim1

Workshop Desenvolvimento 
Profissional

Janaina Correa
Débora Scardine da Silva 

Pistori
02h Sim1

Workshop  Autoconhecimento Tamiris de Cássia Batista 
Elaine Medeiros 02h Sim1

Workshop Desenvolvimento Pessoal
Ana Claudia Capello

Livia Cordeiro Amorim 
Bacchi

02h Sim1

1As inscrições estarão abertas a todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão aproveitar 
o certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional os servidores lotados nos cargos 
enquadrados na Lei n.º 5975/2010-PCCS-ADM.
2As inscrições estarão abertas a todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão aproveitar 
o certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional os servidores lotados nos cargos de 
Ajudante Geral, Servente de Limpeza, Comprador e Técnico de Segurança do Trabalho enquadrados na Lei 
n.º 5975/2010-PCCS-ADM.
3As inscrições estarão abertas a todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão aproveitar 
o certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional os servidores lotados nos cargos de 
Arquitetura, Desenhista Projetista, Engenheiro Ambiental e Engenheiro Florestal enquadrados na Lei n.º 
5975/2010-PCCS-ADM.
4As inscrições estarão abertas a todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão aproveitar 
o certificado para fins de progressão por qualificação profissional os servidores lotados no zoológico, cujos 
cargos estão enquadrados na Lei n.º 5975/2010-PCCS-ADM.
5As inscrições estarão abertas a todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão aproveitar 
o certificado para fins de progressão por qualificação profissional os servidores lotados no cargo de Médico 
do Trabalho enquadrado na Lei n.º 5975/2010-PCCS-ADM.
6As inscrições estarão abertas a todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão aproveitar 
o certificado para fins de progressão por qualificação profissional os servidores lotados nos cargos de 
Auxiliar de Biblioteca, Foguista, Maquinista de Trem, Agente Cultural, Agente de Turismo e Museólogo 
enquadrados na Lei n.º 5975/2010-PCCS-ADM.
7As inscrições estarão abertas a todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão aproveitar 
o certificado para fins de progressão por qualificação profissional os servidores lotados na Saúde, cujos 
cargos pertencem na Lei n.º 5975/2010-PCCS-ADM.
8As 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:  
Agente de Turismo, Agente Cultural, Bibliotecário, Relações Públicas, Arquiteto, Engenheiro, Engenheiro 
Civil, Técnico de Segurança do Trabalho, Engenheiro de Segurança do Trabalho, Agente de Proteção 
Ambiental, Fiscal de Posturas Municipais, Engenheiro Ambiental, Agrônomo pertencentes à Lei n.º 
5975/2010-PCCS-ADM.

EXTRATOS
CONTRATO Nº 10.994/22 – PROCESSO Nº 82.040/20 – (Sisdoc nº 119.724/22) – CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU – CONTRATADA: ALAN JAMES DOS SANTOS ME – OBJETO: A 
CONTRATADA obriga-se nos termos de sua proposta anexada ao Processo Administrativo nº. 82.040/20, 
a prestar ao CONTRATANTE OS SERVIÇOS GRÁFICOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL 
DE IMPRESSÃO, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, através da Ata de Registro de Preço n° 589/21 
e conforme a especificação completa constante no Termo de Referência, Anexo I.
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Item Un Quant. Descrição Valor 
unitário Valor Total

1 Un. 20.000

Cadernos de “Provas para Concurso” – 12 páginas, 
formato A4 (210 x 297 mm.), papel alcalino 75 g/m2k, 
impressão digital (tonner P/B), acabamento: grampeado 
e intercalado automaticamente, arte final e demais 
exigências constantes no Edital. 8.12.05.0012-0

R$ 1,21 R$ 24.200,00

TOTAL R$ 
24.200,000

PRAZO: 06 meses – VALOR: R$ 24.200,00 – MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 339/21 – 
PROPONENTES: 07 – ASSINATURA: 24/08/22, conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 
8.666/93.

TERMO DE FOMENTO Nº 2.657/22 - PROCESSO Nº 5.109/22 – ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: 
MUNICÍPIO DE BAURU - ENTIDADE PARCEIRA: LEGIÃO FEMININA DE BAURU - OBJETO: 
Encaminhamento de aprendiz(es), com idade mínima de 14 (quatorze) anos e menor de 24 (vinte e 
quatro) anos, vinculados ao PROGRAMA DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL para realização de 
atividades práticas burocráticas, administrativas e de mensageiros junto ao Município de Bauru à título 
de aprendizagem, pertencentes aos cursos da área Escolar e Administrativo, visando à formação técnico-
profissional, ofertando atividades teóricas correlatas às atividades desenvolvidas no Município, assim 
proporcionando formação profissional básica, organizadas em tarefas de complexidade progressiva, com 
jornada de 04 (quatro) horas diárias. - - PRAZO: 01/01/23 à 31/12/23– ASSINATURA: 30/08/2022.

TERMO DE FOMENTO Nº 2.658/22 - PROCESSO Nº 5.109/22 – ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: 
MUNICÍPIO DE BAURU - ENTIDADE PARCEIRA: LEGIÃO MIRIM DE BAURU - OBJETO: 
Encaminhamento de jovem(ns) aprendiz(es), com idade mínima de 14 (quatorze) anos e menor de 24 (vinte 
e quatro) anos, vinculados ao Programa de Aprendizagem Profissional para realização de atividades práticas 
burocráticas, administrativas e de mensageiros junto ao Município de Bauru à título de aprendizagem, 
pertencentes aos cursos da área Escolar e Administrativo, visando à formação técnico-profissional, 
ofertando atividades teóricas correlatas às atividades desenvolvidas no Município, assim proporcionando 
formação profissional básica, organizadas em tarefas de complexidade progressiva, com jornada de 04 
(quatro) horas diárias. - PRAZO: 01/01/23 à 31/12/23– ASSINATURA: 30/08/2022.

TERMO DE FOMENTO Nº 2.659/22 - PROCESSO Nº 5.109/22 – ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: 
MUNICÍPIO DE BAURU - ENTIDADE PARCEIRA: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA 
PROMOÇÃO SOCIAL - OBJETO: Encaminhamento de jovem(ns) aprendiz(es), com idade mínima de 14 
(quatorze) anos e menor de 24 (vinte e quatro) anos, vinculados ao Programa de Aprendizagem Profissional 
para realização de atividades práticas burocráticas, administrativas e de mensageiros junto ao Município 
de Bauru à título de aprendizagem, pertencentes aos cursos da área Escolar e Administrativo, visando 
à formação técnico-profissional, ofertando atividades teóricas correlatas às atividades desenvolvidas no 
Município, assim proporcionando formação profissional básica, organizadas em tarefas de complexidade 
progressiva, com jornada de 04 (quatro) horas diárias. - PRAZO: 01/01/23 à 31/12/23– ASSINATURA: 
30/08/2022.

Secretaria das 
Administrações Regionais

Jorge Luís de Souza 
Secretário

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

PORTARIA Nº 048/22

JORGE LUIS DE SOUZA, Secretário Municipal das Administrações Regionais – SEAR no uso de suas 
atribuições legais:

RESOLVE
Autorizar os seguintes servidores a conduzir viaturas municipais, compatíveis as suas categorias que os 
mesmos são habilitados, pelo prazo de 06 meses, na execução de serviços realizados por esta Secretaria, 
em conformidade com o Decreto nº 10.088 de 20 de Setembro de 2005, com todas as responsabilidades 
cabíveis.

Servidor Nº Carteira Nacional de Habilitação Validade

Herika Cristina Pereira Pauletto 04338606923 14/12/2023
PUBLIQUE-SE, REGISTRA-SE E CUMPRA-SE

Bauru, 21 de setembro de 2022.
JORGE LUIS DE SOUZA

Secretário Municipal das Administrações Regionais

Emissão da Cédula de Registro Cadastral
Comunicamos a emissão da Cédula de Registro Cadastral para a Associação de Moradores de Bairros 
abaixo. Esta se encontra regularizada de acordo com a Lei Municipal 5990/2010, estando, portanto, 
autorizada a exercer suas atividades de acordo com seu Estatuto apresentado: 
Processo: 113971/2022
Cadastro nº 031
Vigência: 02/10/2024
Associação de Moradores e Amigos Dona Jô Brandão
Presidente: Wagner Luiz Rodrigues

Secretaria de
Agricultura e Abastecimento

Jorge Luiz Abranches 
Secretário 

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

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:
Segunda a Sexta: 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00

TELEFONE SETOR
3235-1400 RECEPÇÃO
3235-1401 DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO
3235-1402 EXPEDIENTE
3235-1403 SECRETÁRIO
3235-1404 SECRETÁRIA DO SECRETÁRIO
3235-1405 INCRA
3235-1406 FEIRA LIVRE
3235-1407 ÁREA TÉCNICA
3279-1218 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA – DISTRITO DE TIBIRIÇÁ

RELAÇÃO
41 FEIRAS LIVRES

BAIRRO ENDEREÇO/ DIA HORÁRIO
DOMINGO

BEIJA FLOR R: Vicente San Roman – Quadra 05 e 06 06:00 as 12:00
BELA VISTA R: Silva Jardim – Quadra 11 06:00 as 12:00
BELA VISTA R: Afonso Simonetti – Quadra 12 06:00 as 12:00
BELA VISTA R: Alto Acre – Quadra 11 06:00 as 12:00
BELA VISTA R: Nicola Avalone – Quadra 11 06:00 as 12:00
CENTRO R: Gustavo Maciel – Quadras 4 a 7 06:00 as 12:30
CENTRO R: Ezequiel Ramos – Quadra 06 06:00 as 12:30
CENTRO R: Marcondes Salgado – Quadra 05 06:00 as 12:30
CENTRO R: Julio Prestes – Quadra 02 06:00 as 12:30
GASPARINI R: dos Gráficos – Quadra 03 06:00 as 12:00
JARDIM REDENTOR Praça Alcides Pasquareli – S/N 06:00 as 12:00
VILA AVIAÇÃO Avenida Getúlio Vargas – Quadra 17 06:30 às 12:00

SEGUNDA- FEIRA
VILA UNIVERSITÁRIA R: Henrique Savi Quadra 15- Bauru Shopping 16:00 as 20:00
VILA AVIAÇÃO Av. Dr Mário Oliveira Mattosinhos -S/N 17:00 as 21:00

TERÇA- FEIRA
ALTOS DA CIDADE R: Manoel Bento Cruz – Quadra 02 06:30 as 11:00
INDEPENDENCIA R: Cuba – Quadras 10 e 11 06:30 as 11:00
JARDIM DO CONTORNO Avenida Jorge Zaiden – Quadra 12 15:00 as 21:00
PRESIDENTE GEISEL R: Justino R. Leonardo – Quadra 01 06:30 as 11:00
VISTA ALEGRE Alameda dos Gerânios – Quadras 4 e 5 06:30 as 11:00
OCTAVIO RASI R: Joaquim Marques de Figueiredo- Quadra 12 16:00 as 20:00
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QUARTA- FEIRA
ALTOS DA CIDADE R: Floriano Peixoto – Quadras 09 e 10 06:30 às 11:00
FALCÃO R: Campos Salles- Quadra 10 06:30 às 11:00
INDUSTRIAL Praça Antonio Pedroso – S/N 06:30 às 11:00
JARDIM COLINA VERDE R: Lazara Leoni Santana – S/N 16:00 às 20:00
VILA UNIVERSITÁRIA Parque Vitória Regia – S/N 16:00 as 21:00
MARY DOTA Sede Regional – S/N 16:00 as 21:00
NOVA ESPERANÇA R: Manoel F. Inojosa – Quadra 05 e 06 06:30 as 11:00
JARDIM NASRALA Pça José dos Santos- Rua Annis Dabus / Antonio Alves S/N 16:00 as 20:00

QUINTA- FEIRA
BELA VISTA R: Silva Jardim – Quadra 14 a 16 06:30 as 11:00
CARDIA R: Ezequiel Ramos – Quadra 12 e 13 06:30 as 11:00
JARDIM BRASIL Travessa Nereid Arruda dos Santos – Quadra 01 06:00 as 11:00
MARY DOTA R: Marcos de Paula Rafael – Quadra 19 14:00 as 20:00
JARDIM ESTORIL Praça Nabith Gebara – S/N (FUAS) 16:00 as 20:00
PAULISTANO R: Minas Gerais – Quadra 13 06:30 as 11:00

SEXTA FEIRA
CENTRO R: Virgílio Malta- Quadra 14 e 15 06:30 as 11:00
JARDIM EUROPA R: Clovis Barreto Melchert – Quadra 06 06:30 as 11:00
GRANJA CECÍLIA R: Frederico da Silva – Quadra 01 16:00 as 20:00
JDIM ESTRELA D’ ALVA R: Benedita Cardoso Madureira- Quadra 07 16:00 as 20:00
REDENTOR R: Santa Paula – Quadra 03 e 04 06:30 as 11:00
FLAMBOYANTS R: Victor Curvello de Avilla Santos – Quadra 02 16:00 as 20:00
SANTA LUZIA R: Bauru- Quadra 07 06:30 as 11:00

SABADO
ISAURA PITTA GARMS Av. Rizik Eid Gebara Quadra 6 06:30 as 11:00
OTAVIO RASI Praça Aristides R. de Morais- Quadra 01 06:30 as 11:00
POUSADA DA ESPERANÇA II R: Pedro de Castro Pereira- Quadra 07 06:30 as 11:00
PARQUE VISTA ALEGRE Alameda das Glicínias- Quadra 01 06:30 as 11:00
VILA SEABRA R: Marcilio Dias – Quadra 05 06:00 as 11:00
VILA SOUTO R: Carlos de Campos – Quadra 10 a 14 06:30 as 11:00
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. 

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

Secretária

EXTRATOS
PRIMEIRO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2.509/21 – PROCESSO Nº 193.594/21- 
ÓRGÃO/ENTIDADE PÚBLICO(A): MUNICÍPIO DE BAURU – ENTIDADE PARCEIRA: 
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BAURU – APAE – OBJETO: As 
partes resolvem alterar a Cláusula Quarta item 4.1 do Termo de Colaboração nº 2.509/2021, passando 
a ter a seguinte redação e de acordo com o art. 2° da lei autorizadora, reajustando o valor do repasse 
municipal. R$940.748,42 CLÁUSULA QUARTA– do Financiamento 4.1  O Município – SEBES 
através do FMAS destinará o valor total de R$940.748,42 (novecentos e quarenta mil setecentos e quarenta 
e oito e quarenta e dois centavos) Programa de Trabalho 08.244.0009.2.057 para o financiamento dos 
serviços, programas ou projetos socioassistenciais, em conta aberta em Banco Oficial na qual a mesma 
deverá ter movimentação e aplicação dos recursos recebidos, comprovados em extratos bancários, a ser 
pago em parcelas conforme cronograma de desembolso, até o 5º dia do mês. 219 VAGAS. ASSINATURA: 
17/08/22, conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho 1.993.

PRIMEIRO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2.510/21 – PROCESSO Nº 193.594/21- 
ÓRGÃO/ENTIDADE PÚBLICO(A): MUNICÍPIO DE BAURU – ENTIDADE PARCEIRA: 
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BAURU – APAE – OBJETO: As 
partes resolvem alterar a Cláusula Quarta item 4.1 do Termo de Colaboração nº 2.510/2021, passando 
a ter a seguinte redação e de acordo com o art. 2° da lei autorizadora, reajustando o valor do repasse 
federal. R$32.090,76 CLÁUSULA QUARTA– do Financiamento 4.1 O Município – SEBES através do 
FMAS destinará o valor total de R$32.090,76 (trinta e dois mil e noventa reais e setenta e seis  centavos) 
Programa de Trabalho 08.244.0009.2.057 para o financiamento dos serviços, programas ou projetos 
socioassistenciais, em conta aberta em Banco Oficial na qual a mesma deverá ter movimentação e aplicação 
dos recursos recebidos, comprovados em extratos bancários, a ser pago em parcelas conforme cronograma 
de desembolso, até o 5º dia do mês. 219 VAGAS. ASSINATURA: 19/08/22, conforme art. 61, parágrafo 
único da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho 1.993.

PRIMEIRO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2.513/21 – PROCESSO Nº 193.639/21- 
ÓRGÃO/ENTIDADE PÚBLICO(A): MUNICÍPIO DE BAURU – ENTIDADE PARCEIRA: 
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A CRIANÇA – APMC CASA DA CRIANÇA – 
OBJETO: As partes resolvem alterar a Cláusula Quarta item 4.1 do Termo de Colaboração nº 2.513/2021, 
passando a ter a seguinte redação e de acordo com o art. 2° da lei autorizadora, reajustando o valor do 
repasse federal. 2. R$36.270,00 CLÁUSULA QUARTA– do Financiamento 4.1 O Município – SEBES 
através do FMAS destinará o valor total de R$36.270,00 (trinta e seis mil e dozentos e setenta reais) 
Programa de Trabalho 08.244.0009.2.057 para o financiamento dos serviços, programas ou projetos 
socioassistenciais, em conta aberta em Banco Oficial na qual a mesma deverá ter movimentação e aplicação 
dos recursos recebidos, comprovados em extratos bancários, a ser pago em parcelas conforme cronograma 
de desembolso, até o 5º dia do mês. 22 VAGAS ASSINATURA:19/08/22, conforme art. 61, parágrafo 
único da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho 1.993.

PRIMEIRO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2.514/21 – PROCESSO Nº 193.639/21- 
ÓRGÃO/ENTIDADE PÚBLICO(A): MUNICÍPIO DE BAURU – ENTIDADE PARCEIRA: 
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A CRIANÇA – APMC CASA DA CRIANÇA – 
OBJETO: As partes resolvem alterar a Cláusula Quarta item 4.1 do Termo de Colaboração nº 2.514/2021, 
passando a ter a seguinte redação e de acordo com o art. 2° da lei autorizadora, reajustando o valor do 
repasse municipal. 2.  R$663.160,44 CLÁUSULA QUARTA– do Financiamento 4.1 

O Município – SEBES através do FMAS destinará o valor total de R$663.160,44 (seiscentos e sessenta e 
três mil cento e sessenta reais e quarenta e quatro centavos) Programa de Trabalho 08.244.0009.2.057 para 
o financiamento dos serviços, programas ou projetos socioassistenciais, em conta aberta em Banco Oficial 
na qual a mesma deverá ter movimentação e aplicação dos recursos recebidos, comprovados em extratos 
bancários, a ser pago em parcelas conforme cronograma de desembolso, até o 5º dia do mês. 22 VAGAS. 
ASSINATURA:17/08/22, conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho 1.993.

PRIMEIRO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2.517/21 – PROCESSO Nº 193.698/21- 
ÓRGÃO/ENTIDADE PÚBLICO(A): MUNICÍPIO DE BAURU – ENTIDADE PARCEIRA: 
COMUNIDADE BOM PASTOR – OBJETO: As partes resolvem alterar a Cláusula Quarta item 4.1 
do Termo de Colaboração nº 2.517/2021, passando a ter a seguinte redação e de acordo com o art. 2° 
da lei autorizadora, reajustando o valor do repasse federal.2. R$29.016,00 CLÁUSULA QUARTA– do 
Financiamento 4.1 O Município – SEBES através do FMAS destinará o valor total de R$29.016,00 (vinte 
e nove mil e dezesseis reais) Programa de Trabalho 08.244.0009.2.057 para o financiamento dos serviços, 
programas ou projetos socioassistenciais, em conta aberta em Banco Oficial na qual a mesma deverá ter 
movimentação e aplicação dos recursos recebidos, comprovados em extratos bancários, a ser pago em 
parcelas conforme cronograma de desembolso, até o 5º dia do mês. 52 vagas. ASSINATURA:19/08/22, 
conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho 1.993.

PRIMEIRO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2.518/21 – PROCESSO Nº 193.698/21- 
ÓRGÃO/ENTIDADE PÚBLICO(A): MUNICÍPIO DE BAURU – ENTIDADE PARCEIRA: 
COMUNIDADE BOM PASTOR – OBJETO: As partes resolvem alterar a Cláusula Quarta item 4.1 do 
Termo de Colaboração nº 2.518/2021, passando a ter a seguinte redação e de acordo com o art. 2° da 
lei autorizadora, reajustando o valor do repasse federal. 2. R$1.118.868,41 CLÁUSULA QUARTA– do 
Financiamento 4.1 O Município – SEBES através do FMAS destinará o valor total de R$1.118.868,41 (um 
milhão cento e dezoito mil oitocentos e sessenta e oito reais e quarenta e um centavos) Programa de Trabalho 
08.244.0009.2.057 para o financiamento dos serviços, programas ou projetos socioassistenciais, em conta 
aberta em Banco Oficial na qual a mesma deverá ter movimentação e aplicação dos recursos recebidos, 
comprovados em extratos bancários, a ser pago em parcelas conforme cronograma de desembolso, até o 5º 
dia do mês. 52 vagas. ASSINATURA:17/08/22, conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666, 
de 21 de junho 1.993.

PRIMEIRO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2.521/21 – PROCESSO Nº 
193.574/21- ÓRGÃO/ENTIDADE PÚBLICO(A): MUNICÍPIO DE BAURU – ENTIDADE 
PARCEIRA: CASA DO GAROTO – OBJETO: As partes resolvem alterar a Cláusula Quarta item 4.1 
do Termo de Colaboração nº 2.521/2021, passando a ter a seguinte redação e de acordo com o art. 2° da 
lei autorizadora, reajustando o valor do repasse federal. 2. R$84.240,00 CLÁUSULA QUARTA– do 
Financiamento 4.1 O Município – SEBES através do FMAS destinará o valor total de R$84.240,00 
(oitenta e quatro mil e duzentos e quarenta reais) Programa de Trabalho 08.244.0009.2.057 para o 
financiamento dos serviços, programas ou projetos socioassistenciais, em conta aberta em Banco Oficial 
na qual a mesma deverá ter movimentação e aplicação dos recursos recebidos, comprovados em extratos 
bancários, a ser pago em parcelas conforme cronograma de desembolso, até o 5º dia do mês. 360 vagas. 
ASSINATURA:19/08/22, conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho 
1.993.

PRIMEIRO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2.522/21 – PROCESSO Nº 
193.574/21- ÓRGÃO/ENTIDADE PÚBLICO(A): MUNICÍPIO DE BAURU – ENTIDADE 
PARCEIRA: CASA DO GAROTO – OBJETO: As partes resolvem alterar a Cláusula Quarta item 4.1 
do Termo de Colaboração nº 2.522/2021, passando a ter a seguinte redação e de acordo com o art. 2° da 
lei autorizadora, reajustando o valor do repasse municipal. 2. R$871.448,16 CLÁUSULA QUARTA– do 
Financiamento 4.1 O Município – SEBES através do FMAS destinará o valor total de R$871.448,16 
(oitocentos e setenta e um mil quatrocentos e quarenta e oito reais e dezesseis centavos) Programa de 
Trabalho 08.244.0009.2.057 para o financiamento dos serviços, programas ou projetos socioassistenciais, 
em conta aberta em Banco Oficial na qual a mesma deverá ter movimentação e aplicação dos recursos 
recebidos, comprovados em extratos bancários, a ser pago em parcelas conforme cronograma de 
desembolso, até o 5º dia do mês. 360 vagas – ASSINATURA:17/08/22, conforme art. 61, parágrafo 
único da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho 1.993.

PRIMEIRO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2.524/21 – PROCESSO Nº 193.376/21- 
ÓRGÃO/ENTIDADE PÚBLICO(A): MUNICÍPIO DE BAURU – ENTIDADE PARCEIRA: 
CENTRO ESPÍRITA AMOR E CARIDADE – CEAC – OBJETO: As partes resolvem alterar a Cláusula 
Quarta item 4.1 do Termo de Colaboração nº 2.524/2021, passando a ter a seguinte redação e de acordo 
com o art. 2° da lei autorizadora, reajustando o valor do repasse federal. 2. R$48.360,00 CLÁUSULA 
QUARTA– do Financiamento 4.1 O Município – SEBES através do FMAS destinará o valor total de 
R$48.360,00 (quarenta e oito mil e trezentos e sessenta reais), Programa de Trabalho 08.244.0009.2.057 
para o financiamento dos serviços, programas ou projetos socioassistenciais, em conta aberta em Banco 
Oficial na qual a mesma deverá ter movimentação e aplicação dos recursos recebidos, comprovados em 
extratos bancários, a ser pago em parcelas conforme cronograma de desembolso, até o 5º dia do mês. 55 
VAGAS.  ASSINATURA:19/08/22, conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666, de 21 de 
junho 1.993.

PRIMEIRO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2.526/21 – PROCESSO Nº 193.376/21- 
ÓRGÃO/ENTIDADE PÚBLICO(A): MUNICÍPIO DE BAURU – ENTIDADE PARCEIRA: CENTRO 
ESPÍRITA AMOR E CARIDADE – CEAC – OBJETO: As partes resolvem alterar a Cláusula Quarta item 
4.1 do Termo de Colaboração nº 2.526/2021, passando a ter a seguinte redação e de acordo com o art. 2° da 
lei autorizadora, reajustando o valor do repasse municipal. 2. R$1.569.070,92 CLÁUSULA QUARTA– do 
Financiamento 4.1 O Município – SEBES através do FMAS destinará o valor total de R$1.569.070,92 (um 
milhão quinhentos e sessenta e nove mil setenta reais e noventa e dois centavos), Programa de Trabalho 
08.244.0009.2.057 para o financiamento dos serviços, programas ou projetos socioassistenciais, em conta 
aberta em Banco Oficial na qual a mesma deverá ter movimentação e aplicação dos recursos recebidos, 
comprovados em extratos bancários, a ser pago em parcelas conforme cronograma de desembolso, até o 
5º dia do mês. 55 VAGAS. ASSINATURA:17/08/22, conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 
8.666, de 21 de junho 1.993.
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PRIMEIRO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2.529/21 – PROCESSO Nº 193.688/21- 
ÓRGÃO/ENTIDADE PÚBLICO(A): MUNICÍPIO DE BAURU – ENTIDADE PARCEIRA: EQUIPE 
CRISTO VERDADE QUE LIBERTA – ESQUADRÃO DA VIDA – OBJETO: As partes resolvem alterar 
a Cláusula Quarta item 4.1 do Termo de Colaboração nº 2.529/2021, passando a ter a seguinte redação e de 
acordo com o art. 2° da lei autorizadora, reajustando o valor do repasse federal. R$ 29.016,00 CLÁUSULA 
QUARTA– do Financiamento 4.1 O Município – SEBES através do FMAS destinará o valor total 
de R$ 29.016,00 (vinte e nove mil e dezesseis reais), Programa de Trabalho 08.244.0009.2.057 para o 
financiamento dos serviços, programas ou projetos socioassistencial, em conta aberta em Banco Oficial 
na qual a mesma deverá ter movimentação e aplicação dos recursos recebidos, comprovados em extratos 
bancários, a ser pago em parcelas conforme cronograma de desembolso, até o 5º dia do mês. 25 VAGAS. 
ASSINATURA:19/08/22, conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho 1.993.

PRIMEIRO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2.530/21 – PROCESSO Nº 193.688/21- 
ÓRGÃO/ENTIDADE PÚBLICO(A): MUNICÍPIO DE BAURU – ENTIDADE PARCEIRA: EQUIPE 
CRISTO VERDADE QUE LIBERTA – ESQUADRÃO DA VIDA – OBJETO: As partes resolvem alterar 
a Cláusula Quarta item 4.1 do Termo de Colaboração nº 2.530/2021, passando a ter a seguinte redação 
e de acordo com o art. 2° da lei autorizadora, reajustando o valor do repasse municipal. R$ 692.243,16 
CLÁUSULA QUARTA– do Financiamento 4.1 O Município – SEBES através do FMAS destinará o 
valor total de R$ 692.243,16 (seiscentos e noventa e dois mil, duzentos e quarenta e três reais e dezesseis 
centavos), Programa de Trabalho 08.244.0009.2.057 para o financiamento dos serviços, programas ou 
projetos socioassistencial, em conta aberta em Banco Oficial na qual a mesma deverá ter movimentação e 
aplicação dos recursos recebidos, comprovados em extratos bancários, a ser pago em parcelas conforme 
cronograma de desembolso, até o 5º dia do mês. 25 VAGAS. ASSINATURA:17/08/22, conforme art. 61, 
parágrafo único da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho 1.993.

PRIMEIRO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2.535/21 – PROCESSO Nº 193.635/21- 
ÓRGÃO/ENTIDADE PÚBLICO(A): MUNICÍPIO DE BAURU – ENTIDADE PARCEIRA: SORRI 
– BAURU – OBJETO: As partes resolvem alterar a Cláusula Quarta item 4.1 do Termo de Colaboração 
nº 2.535/2021, passando a ter a seguinte redação e de acordo com o art. 2° da lei autorizadora, reajustando 
o valor do repasse federal.2.R$  43.959,24 CLÁUSULA QUARTA– do Financiamento 4.1 O Município 
– SEBES através do FMAS destinará o valor total de R$ 43.959,24 (quarenta e três mil e novecentos 
e cinquenta e nove reais e vinte quatro centavos), Programa de Trabalho 08.244.0009.2.057 para o 
financiamento dos serviços, programas ou projetos socioassistenciais, em conta aberta em Banco Oficial 
na qual a mesma deverá ter movimentação e aplicação dos recursos recebidos, comprovados em extratos 
bancários, a ser pago em parcelas conforme cronograma de desembolso, até o 5º dia do mês. 300 VAGAS – 
ASSINATURA:19/08/22, conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho 1.993.

PRIMEIRO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2.536/21 – PROCESSO Nº 193.635/21- 
ÓRGÃO/ENTIDADE PÚBLICO(A): MUNICÍPIO DE BAURU – ENTIDADE PARCEIRA: SORRI 
– BAURU – OBJETO: As partes resolvem alterar a Cláusula Quarta item 4.1 do Termo de Colaboração 
nº 2.536/2021, passando a ter a seguinte redação e de acordo com o art. 2° da lei autorizadora, reajustando 
o valor do repasse municipal. R$ 1.300.381,56 CLÁUSULA QUARTA– do Financiamento 4.1 O 
Município – SEBES através do FMAS destinará o valor total de R$ 1.300.381,56 (um milhão, trezentos 
mil, trezentos e oitenta e um reais e cinquenta e seis centavos), Programa de Trabalho 08.244.0009.2.057 
para o financiamento dos serviços, programas ou projetos socioassistenciais, em conta aberta em Banco 
Oficial na qual a mesma deverá ter movimentação e aplicação dos recursos recebidos, comprovados em 
extratos bancários, a ser pago em parcelas conforme cronograma de desembolso, até o 5º dia do mês. 300 
VAGAS ASSINATURA:17/08/22, conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666, de 21 de 
junho 1.993.

PRIMEIRO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2.537/21 – PROCESSO Nº 193.723/21- 
ÓRGÃO/ENTIDADE PÚBLICO(A): MUNICÍPIO DE BAURU – ENTIDADE PARCEIRA: VILA 
VICENTINA – ABRIGO PARA VELHOS – OBJETO: As partes resolvem alterar a Cláusula Quarta item 
4.1 do Termo de Colaboração nº 2.537/2021, passando a ter a seguinte redação e de acordo com o art. 2° 
da lei autorizadora, reajustando o valor do repasse federal. R$ 16.732,56 CLÁUSULA QUARTA– do 
Financiamento 4.1 O Município – SEBES através do FMAS destinará o valor total de R$ 16.732,56 
(dezesseis mil setecentos e trinta e dois reais e cinquenta e seis centavos), Programa de Trabalho 
08.244.0009.2.057 para o financiamento dos serviços, programas ou projetos socioassistenciais, em conta 
aberta em Banco Oficial na qual a mesma deverá ter movimentação e aplicação dos recursos recebidos, 
comprovados em extratos bancários, a ser pago em parcelas conforme cronograma de desembolso, até o 
5º dia do mês. 80 VAGAS . ASSINATURA:19/08/22, conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 
8.666, de 21 de junho 1.993.

PRIMEIRO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2.538/21 – PROCESSO Nº 193.723/21- 
ÓRGÃO/ENTIDADE PÚBLICO(A): MUNICÍPIO DE BAURU – ENTIDADE PARCEIRA: VILA 
VICENTINA – ABRIGO PARA VELHOS – OBJETO: As partes resolvem alterar a Cláusula Quarta item 
4.1 do Termo de Colaboração nº 2.538/2021, passando a ter a seguinte redação e de acordo com o art. 2° da 
lei autorizadora, reajustando o valor do repasse municipal. 2. R$ 1.011.736,56 CLÁUSULA QUARTA– do 
Financiamento 4.1 O Município – SEBES através do FMAS destinará o valor total de R$ 1.011.736,56 
(um milhão, onze mil, setecentos e trinta e seis reais e cinquenta e seis centavos), Programa de Trabalho 
08.244.0009.2.057 para o financiamento dos serviços, programas ou projetos socioassistenciais, em conta 
aberta em Banco Oficial na qual a mesma deverá ter movimentação e aplicação dos recursos recebidos, 
comprovados em extratos bancários, a ser pago em parcelas conforme cronograma de desembolso, até o 
5º dia do mês. 80 VAGAS . ASSINATURA:17/08/22, conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 
8.666, de 21 de junho 1.993.

PRIMEIRO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2.540/21 – PROCESSO Nº 193.724/21- 
ÓRGÃO/ENTIDADE PÚBLICO(A): MUNICÍPIO DE BAURU – ENTIDADE PARCEIRA: 
ASSOCIAÇÃO WISE MADNESS – OBJETO: As partes resolvem alterar a Cláusula Quarta item 4.1 
do Termo de Colaboração nº 2.540/2021, passando a ter a seguinte redação e de acordo com o art. 2° da 
lei autorizadora, reajustando o valor do repasse federal. 2. R$ 72.540,00 CLÁUSULA QUARTA– do 
Financiamento 4.1 O Município – SEBES através do FMAS destinará o valor total de R$ 72.540,00 
( setenta e dois mil e quinhentos e quarenta reais) Programa de Trabalho 08.244.0009.2.057 para o 
financiamento dos serviços, programas ou projetos socioassistenciais, em conta aberta em Banco Oficial 
na qual a mesma deverá ter movimentação e aplicação dos recursos recebidos, comprovados em extratos 
bancários, a ser pago em parcelas conforme cronograma de desembolso, até o 5º dia do mês. 44 VAGAS. 
ASSINATURA:19/08/22, conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho 1.993.

PRIMEIRO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2.541/21 – PROCESSO Nº 193.724/21- 
ÓRGÃO/ENTIDADE PÚBLICO(A): MUNICÍPIO DE BAURU – ENTIDADE PARCEIRA: 
ASSOCIAÇÃO WISE MADNESS – OBJETO: As partes resolvem alterar a Cláusula Quarta item 4.1 do 
Termo de Colaboração nº 2.541/2021, passando a ter a seguinte redação e de acordo com o art. 2° da lei 
autorizadora, reajustando o valor do repasse municipal. 2. R$ 1.326.320,88 CLÁUSULA QUARTA– do 
Financiamento 4.1 O Município – SEBES através do FMAS destinará o valor total de R$ 1.326.320,88 ( um 
milhão, trezentos e vinte e seis mil, trezentos e vinte reais e oitenta e oito centavos) Programa de Trabalho 
08.244.0009.2.057 para o financiamento dos serviços, programas ou projetos socioassistenciais, em conta 
aberta em Banco Oficial na qual a mesma deverá ter movimentação e aplicação dos recursos recebidos, 
comprovados em extratos bancários, a ser pago em parcelas conforme cronograma de desembolso, até o 
5º dia do mês. 44 VAGAS. ASSINATURA:17/08/22, conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 
8.666, de 21 de junho 1.993.

TERMO DE FOMENTO Nº 2.619/22 – PROCESSO Nº 44.129/22 – ÓRGÃO PÚBLICO 
PARCEIRO: MUNICÍPIO DE BAURU – ENTIDADE PARCEIRA: ASSOCIAÇÃO WISE MADNESS 
– OBJETO: Constitui objeto deste Termo de Fomento a transferência de recursos financeiros destinados 
ao desenvolvimento dos “Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e 
adolescentes de 6 a 15 anos”, meta : 625 crianças e adolescentes, conforme apresentado e aprovado 
para a Secretaria Municipal do Bem-Estar Social e Conselho Municipal da Assistência Social e de acordo 
com o Plano de Trabalho encartado nos autos do processo administrativo nº 44.129/2022. VALOR: R$ 
100.000,00 – PRAZO: 01/09/2022 a 31/08/2023– ASSINATURA: 08/08/2022.

TERMO DE FOMENTO Nº 2.638/22 – PROCESSO Nº 40.007/22 – ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: 
MUNICÍPIO DE BAURU – ENTIDADE PARCEIRA: SORRI BAURU – OBJETO: Constitui objeto 
deste Termo de Fomento a transferência de recursos financeiros destinados ao desenvolvimento dos “Serviço 
de Proteção Social Especial para Pessoas Idosas e suas Famílias- SEID”, conforme apresentado e 
aprovado para a Secretaria Municipal do Bem-Estar Social e Conselho Municipal da Assistência Social e de 
acordo com o Plano de Trabalho encartado nos autos do processo administrativo nº40.007/2022. VALOR: 
R$ 50.000,00 – PRAZO: 01/09/2022 a 31/08/2023– ASSINATURA: 15/08/2022.

TERMO DE FOMENTO Nº 2.639/22 – PROCESSO Nº 42.284/22 – ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: 
MUNICÍPIO DE BAURU – ENTIDADE PARCEIRA: SORRI BAURU – OBJETO: Constitui objeto 
deste Termo de Fomento a transferência de recursos financeiros destinados ao desenvolvimento dos 
“Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas Idosas e suas Famílias-SEID”, conforme apresentado 
e aprovado para a Secretaria Municipal do Bem Estar Social e Conselho Municipal da Assistência Social 
e de acordo com o Plano de Trabalho encartado nos autos do processo administrativo nº 42.284/2022. 
VALOR: R$ 100.000,00 – PRAZO: 01/09/2022 a 31/08/2023– ASSINATURA: 15/08/2022.

TERMO DE FOMENTO Nº 2.640/22 – PROCESSO Nº 88.900/22 – ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: 
MUNICÍPIO DE BAURU – ENTIDADE PARCEIRA: VILA VICENTINA – LAR PARA IDOSOS – 
OBJETO: Constitui objeto deste Termo de Fomento a transferência de recursos financeiros, por meio do 
Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa – FUMPI, destinado ao desenvolvimento do Projeto” 
Mobiliar buscando Conforto” voltado aos Idosos, por meio do Chamamento Público nº 003/2022, o qual 
teve a finalidade de selecionar proposta visando o fortalecimento e ampliação de ações que garantam os 
direitos da pessoa idosa, conforme descritas no Plano de Trabalho constante do Processo nº 88.900/2022. 
VALOR: R$ 40.325,00 – PRAZO: 01/09/2022 a 31/08/2024– ASSINATURA: 15/08/2022.

TERMO DE FOMENTO Nº 2.641/22 – PROCESSO Nº 88.853/22 – ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: 
MUNICÍPIO DE BAURU – ENTIDADE PARCEIRA: VILA VICENTINA – LAR PARA IDOSOS – 
OBJETO: Constitui objeto deste Termo de Fomento a transferência de recursos financeiros, por meio 
do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa – FUMPI, destinado ao desenvolvimento do 
Projeto”Implantações do Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas” voltado aos Idosos, 
por meio do Chamamento Público nº 003/2022, o qual teve a finalidade de selecionar proposta visando o 
fortalecimento e ampliação de ações que garantam os direitos da pessoa idosa, conforme descritas no Plano 
de Trabalho constante do Processo n.º 88.853/2022. VALOR: R$ 136.100,00 – PRAZO: 01/09/2022 a 
31/08/2024– ASSINATURA: 15/08/2022.

TERMO DE FOMENTO Nº 2.642/22 – PROCESSO Nº 88.806/22 – ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: 
MUNICÍPIO DE BAURU – ENTIDADE PARCEIRA: VILA VICENTINA – LAR PARA IDOSOS – 
OBJETO: Constitui objeto deste Termo de Fomento a transferência de recursos financeiros, por meio do 
Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa – FUMPI, destinado ao desenvolvimento do Projeto 
“Acessibilidade para todos” voltado aos Idosos, por meio do Chamamento Público nº 003/2022, o qual 
teve a finalidade de selecionar proposta visando o fortalecimento e ampliação de ações que garantam os 
direitos da pessoa idosa, conforme descritas no Plano de Trabalho constante do Processo n.º 88.806/2022.
VALOR: R$ 8.809,00 – PRAZO: 01/09/2022 a 31/08/2024– ASSINATURA: 15/08/2022.

TERMO DE FOMENTO Nº 2.643/22 – PROCESSO Nº 88.904/22 – ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: 
MUNICÍPIO DE BAURU – ENTIDADE PARCEIRA: SORRI BAURU – OBJETO: Constitui objeto 
deste Termo de Fomento a transferência de recursos financeiros, por meio do Fundo Municipal dos 
Direitos da Pessoa Idosa – FUMPI, destinado ao desenvolvimento do Projeto “Longe Vida” voltado 
aos Idosos, por meio do Chamamento Público nº 003/2022, o qual teve a finalidade de selecionar proposta 
visando o fortalecimento e ampliação de ações que garantam os direitos da pessoa idosa, conforme descritas 
no Plano de Trabalho constante do Processo nº 88.904/2022. VALOR: R$ 11.099,82 – PRAZO: 01/09/2022 
a 31/08/2024– ASSINATURA: 15/08/2022.

TERMO DE FOMENTO Nº 2.644/22 – PROCESSO Nº 88.904/22 – ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: 
MUNICÍPIO DE BAURU – ENTIDADE PARCEIRA: SORRI BAURU – OBJETO: Constitui objeto 
deste Termo de Fomento a transferência de recursos financeiros, por meio do Fundo Municipal dos 
Direitos da Pessoa Idosa – FUMPI, destinado ao desenvolvimento do Projeto “Longe Vida” voltado 
aos Idosos, por meio do Chamamento Público nº 003/2022, o qual teve a finalidade de selecionar proposta 
visando o fortalecimento e ampliação de ações que garantam os direitos da pessoa idosa, conforme descritas 
no Plano de Trabalho constante do Processo n.º 88904/2022. VALOR: R$ 4.020,00 – PRAZO: 01/09/2022 
a 31/08/2024– ASSINATURA: 15/08/2022.
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TERMO DE FOMENTO Nº 2.645/22 – PROCESSO Nº 88.921/22 – ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: 
MUNICÍPIO DE BAURU – ENTIDADE PARCEIRA: INSTITUTO DAS APOSTOLAS DO SAGRADO 
CORAÇÃO DE JESUS – IASCJ – OBJETO: Constitui objeto deste Termo de Fomento a transferência de 
recursos financeiros, por meio do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa – FUMPI, destinado ao 
desenvolvimento do Projeto “Clique na Terceira Idade”, voltado aos Idosos, por meio do Chamamento 
Público nº 003/2022, o qual teve a finalidade de selecionar proposta visando o fortalecimento e ampliação 
de ações que garantam os direitos da pessoa idosa, conforme descritas no Plano de Trabalho constante 
Processo nº 88.921/2022. VALOR: R$ 54.389,85 – PRAZO: 01/09/2022 a 31/08/2024– ASSINATURA: 
15/08/2022.

TERMO DE FOMENTO Nº 2.646/22 – PROCESSO Nº 88.918/22 – ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: 
MUNICÍPIO DE BAURU – ENTIDADE PARCEIRA: FUNDAÇÃO TOLEDO – FUNDATO – 
OBJETO: Constitui objeto deste Termo de Fomento a transferência de recursos financeiros, por meio do 
Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa – FUMPI, destinado ao desenvolvimento do Projeto “ 
Abrindo caminho para a inclusão” voltado aos Idosos, por meio do Chamamento Público nº 003/2022, o 
qual teve a finalidade de selecionar proposta visando o fortalecimento e ampliação de ações que garantam 
os direitos da pessoa idosa, conforme descritas no Plano de Trabalho constante Processo nº 88.918/2022. 
VALOR: R$ 296.558,97 – PRAZO: 01/09/2022 a 31/08/2024– ASSINATURA: 15/08/2022.

TERMO DE FOMENTO Nº 2.647/22 – PROCESSO Nº 88.794/22 – ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: 
MUNICÍPIO DE BAURU – ENTIDADE PARCEIRA: COMUNIDADE BOM PASTOR – OBJETO: 
Constitui objeto deste Termo de Fomento a transferência de recursos financeiros, por meio do Fundo 
Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa – FUMPI, destinado ao desenvolvimento do Projeto “Operação 
Segurança” voltado aos Idosos, por meio do Chamamento Público nº 003/2022, o qual teve a finalidade 
de selecionar proposta visando o fortalecimento e ampliação de ações que garantam os direitos da pessoa 
idosa, conforme descritas no Plano de Trabalho constante do Processo nº 88.794/2022. VALOR: R$ 
23.250,00 – PRAZO: 01/09/2022 a 31/08/2024– ASSINATURA: 15/08/2022.

TERMO DE FOMENTO Nº 2.648/22 – PROCESSO Nº 88.794/22 – ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: 
MUNICÍPIO DE BAURU – ENTIDADE PARCEIRA: COMUNIDADE BOM PASTOR – OBJETO: 
Constitui objeto deste Termo de Fomento a transferência de recursos financeiros, por meio do Fundo 
Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa – FUMPI, destinado ao desenvolvimento do Projeto “Operação 
Segurança” voltado aos Idosos, por meio do Chamamento Público nº 003/2022, o qual teve a finalidade 
de selecionar proposta visando o fortalecimento e ampliação de ações que garantam os direitos da pessoa 
idosa, conforme descritas no Plano de Trabalho constante do Processo nº 88.794/2022. VALOR: R$ 
50.173,48 – PRAZO: 01/09/2022 a 31/08/2024– ASSINATURA: 15/08/2022.

TERMO DE FOMENTO Nº 2.649/22 – PROCESSO Nº 88.907/22 – ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: 
MUNICÍPIO DE BAURU – ENTIDADE PARCEIRA: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS 
EXCEPCIONAIS DE BAURU – APAE – OBJETO: Constitui objeto deste Termo de Fomento a 
transferência de recursos financeiros, por meio do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa – 
FUMPI, destinado ao desenvolvimento do Projeto “Espaço Vida Ativa”, voltado aos Idosos, por meio do 
Chamamento Público nº 003/22, o qual teve a finalidade de selecionar proposta visando o fortalecimento 
e ampliação de ações que garantam os direitos da pessoa idosa, conforme descritas no Plano de Trabalho 
constante do Processo nº 88.907/2022. VALOR: R$ 43.835,42 – PRAZO: 01/09/2022 a 31/08/2024– 
ASSINATURA: 15/08/2022.

TERMO DE FOMENTO Nº 2.650/22 – PROCESSO Nº 88.911/22 – ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: 
MUNICÍPIO DE BAURU – ENTIDADE PARCEIRA: ASSOCIAÇÃO BAURUENSE DE APOIO E 
ASSISTÊNCIA AO RENAL CRÔNICO – ABREC – OBJETO: Constitui objeto deste Termo de Fomento 
a transferência de recursos financeiros, por meio do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa 
– FUMPI, destinado ao desenvolvimento do Projeto “Transporte Inclusivo” voltado aos Idosos, por 
meio do Chamamento Público nº 003/2022, o qual teve a finalidade de selecionar proposta visando o 
fortalecimento e ampliação de ações que garantam os direitos da pessoa idosa, conforme descritas no Plano 
de Trabalho constante do Processo n.º 88.911/2022. VALOR: R$ 120.000,00 – PRAZO: 01/09/2022 a 
31/08/2024– ASSINATURA: 15/08/2022.

TERMO DE FOMENTO Nº 2.651/22 – PROCESSO Nº 88.781/22 – ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: 
MUNICÍPIO DE BAURU – ENTIDADE PARCEIRA: ASSOCIAÇÃO BAURUENSE DE APOIO E 
ASSISTÊNCIA AO RENAL CRÔNICO – ABREC – OBJETO: Constitui objeto deste Termo de Fomento 
a transferência de recursos financeiros, por meio do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa – 
FUMPI, destinado ao desenvolvimento do Projeto EQUIPAR PARA QUALIFICAR voltado aos Idosos, 
por meio do Chamamento Público nº 003/2022, o qual teve a finalidade de selecionar proposta visando 
o fortalecimento e ampliação de ações que garantam os direitos da pessoa idosa, conforme descritas no 
Plano de Trabalho constante do Processo n.º 88.781/2022. VALOR: R$ 18.000,00 – PRAZO: 01/09/2022 
a 31/08/2024– ASSINATURA: 15/08/2022.

TERMO DE FOMENTO Nº 2.653/22 – PROCESSO Nº 35.041/22 – ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: 
MUNICÍPIO DE BAURU – ENTIDADE PARCEIRA: VILA VICENTINA – LAR PARA IDOSOS – 
OBJETO: Constitui objeto deste Termo de Fomento a transferência de recursos financeiros destinados ao 
desenvolvimento dos “Serviço de Acolhimento Institucional para Pessoa Idosa”, conforme apresentado e 
aprovado para a Secretaria Municipal do Bem Estar Social e Conselho Municipal da Assistência Social e de 
acordo com o Plano de Trabalho encartado nos autos do processo administrativo nº 35.041/2022. VALOR: 
R$ 50.000,00 – PRAZO: 01/09/2022 a 31/08/2023– ASSINATURA: 16/08/2022.

TERMO DE FOMENTO Nº 2.655/22 – PROCESSO Nº 95.777/22 – ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: 
MUNICÍPIO DE BAURU – ENTIDADE PARCEIRA: ASSOCIAÇÃO DE PAIS PARA INTEGRAÇÃO 
SOCIAL E ESCOLAR DA CRIANÇA ESPECIAL – APIECE – OBJETO: Constitui objeto deste Termo de 
Fomento a transferência de recursos financeiros destinados ao desenvolvimento dos “Serviço de Proteção 
Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias – SEID” , conforme apresentado e 
aprovado para a Secretaria Municipal do Bem-Estar Social e Conselho Municipal da Assistência Social e de 
acordo com o Plano de Trabalho encartado nos autos do processo administrativo nº 95.777/2022. VALOR: 
R$ 60.000,00 – PRAZO: 01/09/2022 a 31/08/2023– ASSINATURA: 17/08/2022.

TERMO DE FOMENTO Nº 2.656/22 – PROCESSO Nº 95.745/22 – ÓRGÃO PÚBLICO 
PARCEIRO: MUNICÍPIO DE BAURU – ENTIDADE PARCEIRA: ASSOCIAÇÃO WISE MADNESS 
– OBJETO: Constitui objeto deste Termo de Fomento a transferência de recursos financeiros destinados 
ao desenvolvimento dos “Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e 
Adolescentes de 6 a 15 anos”, conforme apresentado e aprovado para a Secretaria Municipal do Bem-
Estar Social e Conselho Municipal da Assistência Social e de acordo com o Plano de Trabalho encartado 
nos autos do processo administrativo nº 95.745/2022.VALOR: R$ 250.000,00 – PRAZO: 01/09/2022 a 
31/08/2023– ASSINATURA: 17/08/2022.

Secretaria de Cultura
Tatiana Pereira dos Santos

Secretária
PORTARIA N.º 0128/2022 – SMC

TATIANA PEREIRA DOS SANTOS, Secretária Municipal de Cultura, fazendo uso das suas atribuições 
legais:

RESOLVE
AUTORIZAR, de acordo com o Decreto nº 10.088 de 20 de setembro de 2005, os servidores abaixo 
relacionados para a condução de viaturas municipais, compatível à categoria que o mesmo é habilitado, 
na execução de serviços realizados por esta Secretaria, por um período de 06 (seis) meses, com todas as 
responsabilidades cabíveis, quando da insuficiência de servidores do cargo de Motorista.

MATRÍCULA SERVIDOR CNH CAT. VALIDADE

35758 PAULO EDUARDO    DIAS  
CAMPOS 01960737371 B 05/05/2031

REGISTRA-SE E PUBLIQUE-SE
Bauru, 22 de setembro de 2.022

TATIANA PEREIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA

EXTRATOS
CONTRATO Nº 11.013/22 - PROCESSO Nº 102.221/22 – CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
BAURU – CONTRATADA: CATTES PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E EVENTOS LTDA - OBJETO: 
O presente contrato tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE ANA BOTTOSSO, PARA A CRIAÇÃO 
DE UMA COREOGRAFIA PARA A COMPANHIA ESTÁVEL DE DANÇA. O desenvolvimento dos 
trabalhos será nos dias 13, 14, 20 e 21 de agosto de 2.022 e será finalizado no dia 01 de setembro de 2.022, 
com o espetáculo de comemoração de 10 (dez) anos da Companhia Estável de Dança de Bauru, no Teatro 
Municipal “Celina Lourdes Alves Neves”. – PRAZO: 90 dias - VALOR: R$ 16.500,00 - MODALIDADE: 
Inexigibilidade de Licitação, artigo 25, Inciso III da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993. - 
ASSINATURA: 30/08/22, conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93.

Secretaria de
Desenvolvimento Econômico,

Turismo e Renda
Gislaine Milena Casula Magrini

Secretária
Chamamento para composição do Conselho de Apoio ao Desenvolvimento Municipal - CADEM

Conforme lei nº 7.578, de 03 de agosto de 2022, sobre a organização dos Distritos Industriais  e a 
necessidade da nomeação do Conselho de Apoio ao Desenvolvimento Municipal, em consonância ao inciso 
XI do art. 10 da presente Lei, o Município de Bauru, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Econômico, Turismo e Renda,  FAZ SABER a todos os interessados que se encontra aberto nesta Prefeitura 
o presente Chamamento Público para a composição da cadeira destinada a um Titular e seu suplente 
representando as entidades sindicais dos trabalhadores de Bauru, devendo ser indicados pela maioria dos 
Sindicatos estabelecidos na cidade.
Assim, convocamos todos os sindicatos representantes dos trabalhadores para manifestarem seu interesse 
na participação do Conselho de Apoio ao Desenvolvimento Municipal até o dia 28 de setembro de 
2022, por meio do e-mail industria@bauru.sp.gov.br. O interessado deverá apresentar documento 
comprobatório que faz parte da entidade sindical o qual representa na ocasião da manifestação de 
interesse. 
Também é requisito para participação que a entidade sindical comprove o registro junto ao Ministério 
do Trabalho
Após manifestação dos sindicatos a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda fará 
assembleia com os representantes com o objetivo da indicação entre eles de um representante e um suplente 
que terá o mandato de 2 anos.

Bauru, 14 de setembro de 2022.
Gislaine Magrini

Secretária Municipal
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EXTRATOS
CONTRATO Nº 11.005/22 - PROCESSO Nº 17.959/22 – CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU 
- CONTRATADA: SUPER MIL REPRESENTAÇÕES EIRELI - OBJETO: A CONTRATADA obriga-se, 
nos termos de sua proposta devidamente anexada ao Processo Administrativo nº 17.959/22, A FORNECER 
AO CONTRATANTE A CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVO DIGITAL IMPRESSO COM 
ACABAMENTO FOSCO, SENDO 09 (NOVE) PAREDES A SEREM ADESIVADAS EM DIFERENTES 
DIMENSÕES, conforme especificações contidas no Termo de Referência (Anexo I) devidamente anexada 
ao Processo Administrativo e preço abaixo consignado.

LOTE 01 – CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVO 

ITEM UND. QTD. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS P. UNITÁRIO 
(M²)

PREÇO 
TOTAL

1 M² 120

CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE 
ADESIVO DIGITAL IMPRESSO 
COM ACABAMENTO FOSCO, 
COM ESPESSURA 100 MICRAS 
OU 0,10 DE GRAMATURA. 
SENDO 09 PAREDES A SEREM 
ADESIVADAS EM DIFERENTES 
DIMENSÕES TOTALIZANDO 
120M²:
• Parede 01: 373 cm x 311 cm
· Parede 02: 493 cm x 311 cm
· Parede 03: 534 cm x 214 cm
· Parede 04: 485 cm x 311 cm
· Parede 05: 380 cm x 242 cm
· Parede 06: 410 cm x 242 cm
· Parede 07: 496 cm x 242 cm
· Parede 08: 410 cm x 242 cm
· Parede 09: 775 cm x 236 cm 

R$ 11.802,40 R$ 11.802,40

PRAZO: 04 meses – VALOR: R$ 11.802,40 - MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 166/22 - 
PROPONENTES: 07 - ASSINATURA: 25/08/22.

CONTRATO Nº 11.008/22 - PROCESSO Nº 10.565/15 – LOCATÁRIO: MUNICÍPIO DE BAURU 
– LOCADOR: UBIRAJARA MAINTINGUER - OBJETO: O presente contrato tem como objeto a 
locação do imóvel situado na Rua Virgílio Malta, nº 17-06, nesta cidade de Bauru/SP, de propriedade do 
LOCADOR, registrado junto ao 1º Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoas 
Jurídicas da Comarca de Bauru sob o número 64.981. 2.1. A presente locação visa atender finalidade 
pública, não residencial, sendo o imóvel locado utilizado única e exclusivamente para abrigar a sede da 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda. – PRAZO: 12 meses - VALOR: 
R$ 55.404,00 - MODALIDADE: Dispensa de Licitação nº 67/22, nos termos do artigo 24, inciso X, da Lei 
Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993. - ASSINATURA: 26/08/22.

CONTRATO Nº 11.023/22 – PROCESSO Nº 175.750/21 – (Sisdoc nº 126.402/22) – CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU – CONTRATADA: VIU PAINÉIS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA – 
OBJETO: A CONTRATADA obriga-se, nos termos de sua proposta devidamente anexada no Processo 
Administrativo nº 175.750/21 e Ata de Registro de Preços nº 210/22, A FORNECER AO CONTRATANTE, 
LOCAÇÃO (INCLUINDO MONTAGEM E OPERAÇÃO) DE TENDAS, PIRÂMIDES, PISOS E 
FECHAMENTO EM LONA, pelo sistema de Registro de Preços, cujas especificações estão indicadas no 
Anexo I do Edital nº 116/22.
LOTE 06 – LOCAÇÃO DE TENDAS, PIRÂMIDES, PISOS E FECHAMENTO EM LONA 
CORTINA – AMPLA PARTICIPAÇÃO

Item Quantidade Especificações P. Unitário Valor Total

2 06 unid.

PIRÂMIDES nas medidas de 5 x 5 
metros, em estrutura metálica, cobertura 
em lona branca, com escoamento de 
água através de calhas e pés direitos de 
2,50 metros de altura. 9.07.05.0003.0

R$ 400,00 R$ 2.400,00

Total R$ 2.400,00
PRAZO: 12 meses – VALOR: R$ 2.400,00 – MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 592/21 – 
PROPONENTES: 06 – ASSINATURA: 02/09/22, conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 
8.666/93.

CONTRATO Nº 11.027/22 – PROCESSO Nº 175.750/21 – (Sisdoc nº 128.625/22) – CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU – CONTRATADA: VIU PAINÉIS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA – 
OBJETO: A CONTRATADA obriga-se, nos termos de sua proposta devidamente anexada no Processo 
Administrativo nº 175.750/21 e Ata de Registro de Preços nº 210/22, A FORNECER AO CONTRATANTE, 
LOCAÇÃO (INCLUINDO MONTAGEM E OPERAÇÃO) DE TENDAS, PIRÂMIDES, PISOS E 
FECHAMENTO EM LONA, pelo sistema de Registro de Preços, cujas especificações estão indicadas no 
Anexo I do Edital nº 116/22.
LOTE 06 – LOCAÇÃO DE TENDAS, PIRÂMIDES, PISOS E FECHAMENTO EM LONA CORTINA – 
AMPLA PARTICIPAÇÃO

Item Quantidade Especificações P. Unitário Valor Total

1 02 unid.

TENDAS nas medidas aproximadas 
de 10 x 40 metros, em estrutura 
metálica, cobertura em lona tipo circo. 
9.07.05.0007.3

R$ 6.000,00 R$ 12.000,00

Total R$ 12.000,00
PRAZO: 12 meses – VALOR: R$ 12.000,00 – MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 592/21 
– PROPONENTES: 06 – ASSINATURA: 02/09/22, conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 
8.666/93.

Secretaria de Esporte e Lazer
Flavio Ismael da Silva Oliveira

Secretário

EXTRATOS
CONTRATO Nº 11.012/22 - PROCESSO Nº 40.078/22– LOCATÁRIO: MUNICÍPIO DE BAURU – 
LOCADOR: ALEXANDRE SALDANHA FERREIRA - OBJETO: O presente contrato tem como objeto 
A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA CAPITÃO GOMES DUARTE, Nº 14-60, registrado junto 
ao 1º Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca 
de Bauru sob o número 93.770, de propriedade do LOCADOR. 2.1. A presente locação visa atender 
finalidade pública, não residencial, sendo o imóvel locado utilizado única e exclusivamente para abrigar 
a sede da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.– PRAZO: 24 meses - VALOR: R$ 127.200,00 - 
MODALIDADE: Dispensa de Licitação, nos termos do artigo 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666, de 
21 de junho de 1.993.– ASSINATURA: 30/08/22, conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 
8.666/93.

Secretaria de 
Economia e Finanças

Everton de Araujo Basílio
Secretário

DEPARTAMENTO DE DÍVIDA ATIVA – RECEITAS IMOBILIÁRIAS
DIVISÃO DE DÍVIDA ATIVA – RECEITAS IMOBILIÁRIAS

DIRETORA: DANIELA PALMA OURA

Notificamos o(s) contribuinte(s) abaixo relacionado(s) 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. 134538/21 – Francesli Amos de Deus Machado;
Proc. 133906/21 – Maria Helena da Costa;
Proc. 133457/21 – Mirian Guimenes;
Proc. 133416/21 – Nadia de Oliveira Macedo;
Proc. 132992/21 – Joao Carlos de Juli;
Proc. 132976/21 – Elaine Cristina Felicio;
Proc. 132247/21 – Miguel Marques;
Proc. 131696/21 – Espólio de Ermelinda Carpezani Carlos;
Proc. 130999/21 – Voaldir Carvalho;
Proc. 130444/21 – Antonio Marcos Souza Pires;
Proc. 130313/21 – Andrea Sobral de Azevedo Silva;
Proc. 129882/21 – Reginaldo Marcio de Oliveira;
Proc. 129685/21 – Camila Rafael Gozzo Bruschi;
Proc. 129515/21 – Antonia Ferreira da Silva;
Proc. 129142/21 – Flordalisa Fatima da Silva;
Proc. 128921/21 – Vinicius Ribeiro Pinheiro Brisola;
Proc. 128740/21 – Araceli Martins;
Proc. 128367/21 – Nadia Cristina Nascimento Bukvich;
Proc. 127560/21 – Maria de Fatima Quirino Lisboa;
Proc. 127039/21 – Moacir Olmo;
Proc. 126273/21 – Renato Aparecido Goti;
Proc. 125555/21 – Imperator Administracao de Bens Ltda.;
Proc. 125468/21 – Tamiris da Silva de Oliveira;
Proc. 125264/21 – Angelica Melo do Nascimento;
Proc. 124943/21 – Claudia Renata Rodrigues Magezzi;
Proc. 124825/21 – Ana Caroline Viegas Dias Fernandes;
Proc. 124777/21 – Joao Pinto de Oliveira;
Proc. 123929/21 – Marines Rodrigues Lopes;
Proc. 123513/21 – BMP Comercio de Bombas e Motores LTDA;
Proc. 122999/21 – Eduardo Basaglia de Oliveira;
Proc. 122789/21 – Ivan Ferreira de Medeiros;
Proc. 122788/21 – Josy Helena Ribeiro;
Proc. 122286/21 – Thiago Henrique Goncalves;
Proc. 121683/21 – Jeova Nogueira;
Proc. 120983/21 – Amarildo Rosetto;
Proc. 120909/21 – Maria de Lourdes Pereira;
Proc. 120708/21 – Luiz Fernando Alves de Souza;
Proc. 119966/21 – Lucia da Silva Feitoza;
Proc. 119132/21 – Caio Marcio de Oliveira;
Proc. 118563/21 – Luz e Cavagnino LTDA ME;
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Proc. 117578/21 – Jessica Ellen Barboza;
Proc. 116418/21 – Espólio de Nivaldo Souza Santos;
Proc. 116302/21 – Joao Batista Almeida;
Proc. 115461/21 – Carla Patricia Batista Vidal;
Proc. 115147/21 – Juliana Aparecida Dantas de Moraes;
Proc. 115119/21 – Espólio de Joao Ramos de Moraes Sobrinho;
Proc. 114611/21 – Espaço D Incao – Central de Aulas e Cursos LTDA – EPP;
Proc. 112394/21 – Flavia Cristina Toriano de Mattos;
Proc. 111454/21 – Selma de Jesus Simoes Duarte;
Proc. 111284/21 – Dacio Goncalves Queiroz;
Proc. 110921/21 – Luiz Gustavo de Paula Tavares;
Proc. 110654/21 – Robson de Facio Faria;
Proc. 110476/21 – Maria Dolores Machuca Gales;
Proc. 110057/21 – Espólio de Cecilia Maria dos Santos;
Proc. 110028/21 – Lidia Barbosa;
Proc. 109998/21 – Lidia Barbosa;
Proc. 109798/21 – Anapaula Galli Coradazzi;
Proc. 109428/21 – Rogerio Aparecido Cosmo;
Proc. 108999/21 – Luiz Carlos Manzato;
Proc. 108314/21 – Luiz Marcos Ferreira;
Proc. 107846/21 – Luis Antonio Vieira;
Proc. 107587/21 – Ivanise dos Santos Hungaro;
Proc. 106834/21 – Dalvina Pacheco;
Proc. 105807/21 – Amarildo Xavier;
Proc. 104074/21 – Camila Labanhare;
Proc. 103877/21 – Jose Carlos Dias Santiago;
Proc. 175890/19 – Irani Gomes da Rocha;
Proc. 178932/19 – Elaine Cristina Bergamo Moya;
Proc. 179606/19 – Jesus Cesar Balbo Massari;
Proc. 186803/19 – Leonil Aparecido da Silva Asano;
Proc.   32210/20 – Monica Cristiane Della Torre;
Proc. 158737/19 – Oliveira Benjamin Projetos e Servicos Ltda;
Proc. 163760/19 – Luiz de Oliveira Filho;
Proc. 173471/19 – Adriana Queiroz de Almeida;
Proc. 173851/19 – Jair Marmontel Mariani;
Proc. 179481/19 – Ivete Maria Pereira de Moura;
Proc. 183048/19 – Reversi Representacao, Propaganda e Marketing Ltda;
Proc. 184058/19 – Jacieli Fernanda Rezende;
Proc. 185693/19 – Confeccoes Savian Ltda;
Proc. 184889/19 – Valter Octacio dos Santos;
Proc.     5128/20 – Maria Angela Gomes;
Proc.     8090/20 – Adriana Benetti;
Proc.     8440/20 – Ailton Luiz Ferreira do Carmo;
Proc.   11397/20 – Reinaldo Costa;
Proc.   31268/20 – Donizeti Raimundo 12943691801;
Proc.   34079/20 – Espolio de Orlando Modesto de Castro;
Proc.   34159/20 – Roberto Leite Moreira;
Proc.   34855/20 – Nelson Fiorelli de Morais;
Proc.   35827/20 – Terezinha Nunes de Menezes Quadros;
Proc.   37560/20 – Luiza Francisca Pascolato Melchior;
Proc.   38937/20 – Joao da Silva Pierino;
Proc.   53703/20 – Dimar Comercio e Manutencao de Equipamentos de Ar Condicionado Ltda Me;
Proc.   63875/20 – Davi Marcelino;
Proc.   64372/20 – Espolio de Roque Jose Ferreira;
Proc  . 64828/20 – Valdivino de Freitas;
Proc.  67423/20 – Luiz Antonio Campezzi;
Proc.   69186/20 – Toni Elcio Oliveira;
Proc.   82225/20 – Julio Cesar Letra;
Proc.   82610/20 – Jaime de Oliveira;
Proc.   83087/20 – Sebastiao Gomes Brandino;
Proc.   86149/20 – Jose Luis da Silva;
Proc.   92936/20 – Celso Luiz Biral;
Proc.   93602/20 – Paulo Roberto Mojoni;
Proc.  96445/20 – J M Custodio Estacionamento;
Proc.  98593/20 – Antonio Eusebio;
Proc.    99926/20 – Ailton Oliveira dos Anjos;
Proc.  103071/20 – Inocencio Laureano Magalhaes;
Proc.  103255/20 – Jislaine Cristina dos Santos;
Proc.  102903/20 – Espolio de Joao Aristides Conchinelo;
Proc.  111192/20 – Adriano Cannever Mesquita;
Proc.  119237/20 – Jose Renato Brittes;
Proc.  126453/20 – Espolio de Francisco Romualdo de Paula;
Proc.  126433/20 – Domingos Fatori;
Proc.  130455/20 – Rafael Alexandre Boaventura;
Proc.  130730/20 – Jose Augusto Monteiro;
Proc.  132879/20 – Irenice Pires da Silva;
Proc.  132882/20 – Irenice Pires da Silva;
Proc.  132886/20 – Irenice Pires da Silva;
Proc.  132889/20 – Irenice Pires da Silva;
Proc.  134237/20 – Bruna Aparecida Maciel Antonio;
Proc.  138284/20 – Juliana Regina Ferreira;
Proc.  145384/20 – Angelica Boin Bonacci;
Proc.  147690/20 – Cristiane Alves Ramos Leite
Proc.  147960/20 – Espolio de Pedro Lopes Barbosa;

Proc.  149530/20 – Bruno Rafael Ferraz Dias;
Proc.  151151/20 – Diego Bastazini Sanches;
Proc.  151758/20 – Espolio de Rubens Dias de Oliveira Junior;
Proc.  152599/20 – Antonio Jose da Silva;
Proc.      1770/21 – Valdisnei de Amo Pereira;
Proc.      2396/21 – Mauri Pinheiro da Silva;
Proc.      2020/21 – Daiana Cardoso Stefan;
Proc.      3502/21 – Madalena Moreira da Silva;
Proc.      4241/21 – Anderson de Oliveira Rossi;
Proc.      4660/21 – Nivaldo Olimpio Vieira;
Proc.      6778/21 – Lilian da Silva Simoes;
Proc.      6799/21 – Leila da Silva Simoes;
Proc.      6341/21 – Golden Star Empreendimentos Ltda;
Proc.      7736/21 – Luciano Coutinho Antonio;
Proc.      8070/21 – Marcelo Diegoli Machado Representacao ME;
Proc.    11234/21 – Cassia Regina Cassiano Gadin;
Proc.    10608/21 – Joao Ronconi Mucio;
Proc.    10641/21 – Jose Ferreira Lima;
Proc.    11637/21 – Rudley Sartori;
Proc.   11499/21 – Bolareg Reguladora de Sinistros Ltda;
Proc.   13222/21 – Vanessa Conceicao;
Proc.   16552/21 – Marta Andrea Bessa;
Proc.   16406/21 – Roseli Henrique;
Proc.   15938/21 – Donizete Domingos de Campos;
Proc.   16516/21 – Ivanete Aparecida Rosa;
Proc.   17963/21 – Oliveira Benjamin Projetos e Servicos Ltda;
Proc.   18500/21 – Erivaldo de Oliveira;
Proc.   20940/21 – Jose Carlos Alves Neto;
Proc.   22000/21 – Fernando da Costa Guimaro;
Proc.   22321/21 – Suzi Adriana Camargo;
Proc.   22513/21 – Residencial Julia III Spe Ltda;
Proc.   23139/21 – Paulo Cesar Campos Oliveira;
Proc.   22906/21 – Cascex Logistica e Comercio Exterior Eireli;
Proc.   23217/21 – Rosimeire Ferreira da Silva;
Proc.   23218/21 – Expedita Goncalves Vieira;
Proc.   24393/21 – Thereza Lisete do Amaral Moreira;
Proc.   25860/21 – Nelson Saez Rodrigues;
Proc.   26768/21 – Rodrigo Vitorino dos Santos;
Proc.   28053/21 – Edson Luiz da Silva;
Proc.   28354/21 – Marcos Antonio Zamboni;
Proc.   28327/21 – Douglas Napoleone Souza;
Proc.   28573/21 – Thais Zonta Pedrozo;
Proc.   28774/21 – Celina Pereira Mendes;
Proc.   30491/21 – Rosana Aparecida Ramos 99570467991;
Proc.   30909/21 – Iara Cristina dos Santos Fardin;
Proc.   31179/21 – Idelcio dos Santos;
Proc.   31320/21 – Claudinei Bar e Restaurante Ltda – Me;
Proc.   32655/21 – Odair Jose Eufrasio;
Proc.   32706/21 – Jose Roberto Gomes;
Proc.   32787/21 – Gleyci Kelly Nelson de Souza Lopes;
Proc.   33630/21 – Natalia Carolini Zacharias Inhesta;
Proc.   33949/21 – Mauro Passos;
Proc.  34030/21 – Antonio Wilson Capelin
Proc.   34966/21 – Leonidas Theodoro Navarro;
Proc.   34720/21 – Leila Maria Ribeiro Teixeira;
Proc.   36412/21 – Caio Cesar de Souza Ariede;
Proc.   37533/21 – Jefferson Luiz da Silva Stafussi;
Proc.   37858/21 – Jose Roberto Cordeiro de Abreu;
Proc.   40143/21 – Victoria Dutra Kennerly;
Proc.   40495/21 – Marcelo Frederico;
Proc.    41173/21 – Oliveira Benjamin Projetos e Servicos Ltda;
Proc.    43325/21 – Joao Tertuliano dos Santos;
Proc.    45817/21 – Edison Barbosa dos Santos;
Proc.    46633/21 – Lindolfo Barbosa Filho;
Proc.    48222/21 – Samuel Vitor de Lima Ferreira;
Proc.    48811/21 – Espolio de Daniel Vaz Benedetti;
Proc.    49434/21 – Vilma Alves dos Santos;
Proc.    50831/21 – Espolio de Dionysia Costa de Carvalho;
Proc.    52674/21 – Marcelo Rodrigues;
Proc.    56211/21 – Vinimartins Comercio de Informatica Eireli – Me;
Proc.    58381/21 – Luiz Eduardo Izaac Piazentin;
Proc.    58743/21 – Dalall Audrey Adas;
Proc.    59226/21 – Itamir Eneas Pereira Correia;
Proc.    62623/21 – Fatima Aparecida De Oliveira;
Proc.   63045/21 – Paulo Roberto Nunes Viero;
Proc.    63465/21 – Raquel Betania Valencio Goes;
Proc.   65242/21 – Daniel Maykon Miranda de Lima;
Proc.    68215/21 – Carlos Eduardo Galvao;
Proc.    68248/21 – Rudnei de Jesus Silva Filho;
Proc.    68568/21 – Espolio de Jose Luiz Rodrigues;
Proc.  71027/21 – Carlos Alberto de Sousa;
Proc.    71166/21 – Renata de Almeida Bento;
Proc.    73585/21 – Rubens Yoshio Suzuki;
Proc.    75858/21 – Maria Vanda Pande Alexandre;
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Proc.    76879/21 – Regina Celia Cardoso Ferreira Cunha;
Proc.    77816/21 – Aparecida de Fatima Alves Monteiro;
Proc.    78011/21 – Mary Aparecida Dias Correa;
Proc.    78552/21 – Jose Batista dos Santos;
Proc.   79394/21 – Ricardo Alves de Oliveira;
Proc.   79120/21 – Domingos Gouvea;
Proc.   80750/21 – Rangel Antonio Gazzola;
Proc.   82654/21 – Joaquim Ferreira Ramos Neto;
Proc.   82698/21 – Paulo Cesar Beltrami Filho;
Proc.   82699/21 – Camila dos Santos Beltrami;
Proc.   83059/21 – Reinaldo Lemes Junior;
Proc.   83525/21 – Deivid Henrique Soares – ME;
Proc.   85349/21 – Gerson da Silva;
Proc.   85661/21 – Roseleine Aparecida de Oliveira Talon;
Proc.  85238/21 – Espolio de Noemia Amaral Sampaio;
Proc.   86266/21 – Bruno Nogueira Gama;
Proc.   86486/21 – Alice Gomes;
Proc.   87935/21 – Roberto Benedito dos Santos Junior;
Proc.   88277/21 – Espolio de Antonio Pedro de Oliveira;
Proc.   88977/21 – Edina Maria Jacinto Guerra;
Proc.   88973/21 – Rita de Cassia Dias;
Proc.  90432/21 – Antonio Goncalves;
Proc.  90971/21 – Augusto Calazans da Silva;
Proc.   91393/21 – Starmed Comercio de Medicamentos e Cosmeticos – Eireli;
Proc.  92676/21 – Tallis Bruna Letra Lorenco;
Proc.   92842/21 – Aparecida de Lourdes Alves Souza;
Proc.   92887/21 – Raquel Aparecida Gazola;
Proc.   93161/21 – Ricardo Alex Basto;
Proc.   94568/21 – Marcelo de Moura Telles;
Proc.   95706/21 – Juliana Cristina Fernandes Itajuba;
Proc.  96369/21 – Espolio de Jorge Sato;
Proc.   94406/21 – Luzia Martins;
Proc.   98227/21 – Juliana Fernanda Chagas Silva;
Proc.  99504/21 – Erika Dayane Pegolo;
Proc. 100520/21 – Jose Alonso Bargas;
Proc. 100318/21 – Jardel Candido Carvalho;
Proc. 101396/21 – Edivaldo dos Santos;
Proc. 101518/21 – Wellington de Oliveira Xavier;
Proc. 101402/21 – Marcelo Ramos de Carvalho; 
Proc. 102624/21 – Espolio de Jose Galdino de Lima;
Proc. 103971/21 – Cilene Curimbaba de Barros;
Proc. 103896/21 – Espolio de Osnir Fiorani;
Proc. 105198/21 – Espolio de Secondo Ferrari;
Proc. 105689/21 – Espolio de Akio Shibuta;
Proc. 105788/21 – Luzinete Rosa Carvalho;
Proc. 106249/21 – Espolio de Benedito Correa da Silva;
Proc. 106323/21 – Julio Cesar Fabi;
Proc. 107459/21 – Carlos Jose Martins;
Proc. 107473/21 – Juliano Roberto Ranieri Pavan;
Proc. 107104/21 – Rosana da Costa Leite;
Proc. 107240/21 – Lourdes Ortiz Francisco;
Proc. 107709/21 – Elaine Clementina da Silva;
Proc. 109175/21 – Marta Flora Goncalves;
Proc. 108838/21 – Marcelo Mendes dos Santos;
Proc. 108810/21 – Fernanda Santana de Almeida;
Proc. 109469/21 – Luciana Aparecida de Freitas;
Proc. 110237/21 – Daniel Leandro de Almeida;

Divisão de Auditoria Fiscal de Receitas Imobiliárias

Vimos através deste, nos autos do processo administrativo, protocolizado sob o nº 46.603/2016, no qual 
procedeu-se a análise do pedido de reconhecimento de Imunidade Tributária para Entidade Religiosa – 
IPTU a partir do exercício de 2004, para o imóvel situado a Rua Teodoro Álvares, 0-0, Lote 23, Quadra 02, 
Parque Julio Nóbrega – identificação cadastral nº 03.0595.023, informar-lhe que após análise ao referido 
processo, o mesmo foi DEFERIDO PARCIALMENTE, sendo cancelado o IPTU dos exercícios de 2014, 
2015, 2016 e 2017, uma vez que a entidade comprovou o preenchimento dos requisitos legais transcritos 
na norma, tanto o constitucional como o infraconstitucional, podendo, assim, usufruir da benesse fiscal.
Cabe salientar que a imunidade concedida permanecerá, enquanto as condições e os requisitos legais 
contidos junto a legislação que rege o assunto estiverem sendo preenchidos, devendo, quando houver 
qualquer alteração cadastral na situação do imóvel, ser encaminhado documento comprobatório junto a 
Secretaria de Finanças. 
Desta forma, débitos porventura existentes deverão ser impressos para pagamento, através do site: www.
bauru.sp.gov.br – Secretarias – Finanças – IPTU – Acesso Rápido – Pesquisa Débitos do Imóvel – Colocar 
a Identificação Municipal e o CNPJ do proprietário – Clicar em Consultar – Selecionar os lançamentos, 
depois clique para gerar e imprimir o boleto.
Sem mais para o momento. 
Atenciosamente,

Luiz Eduardo Pompolin.
Auditor Fiscal Tributário.

Chefe de Seção de Fiscalização – IPTU.
Divisão de Auditoria Fiscal de Receitas Imobiliárias.

DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA
DIVISÃO DE AUDITORIA FISCAL RECEITAS IMOBILIÁRIAS

NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO Nº 122/2022
Processo Administrativo: n° 85.679/2021.
Responsável Tributário: Espólio de Diokiti Arakaki.
CPF: 012.480.068-87.
Assunto: Cadastramento do imóvel objeto da Matrícula 129.505 – 2º ORI por se encontrar em 
perímetro urbano.
Identificação do Imóvel: 04.2902.001.
Servimo-nos do presente para informar a Vossa Senhoria que através do Processo Administrativo 
protocolizado sob o n°. 85.679/2021, onde se solicita o Cadastramento do imóvel objeto da Matrícula 
129.505 – 2º ORI por se encontrar em perímetro urbano do imóvel localizado a RUA S. SEBASTIAO, 
0, ÁREA DE TERRAS NA FAZENDA DA GRAMA OU AGUA PARADA, JD.DA GRAMA, – 
identificação cadastral de n.º 04.2902.001, foi realizado o lançamento do novo valor do IPTU do 
exercício de 2022. 
O imóvel acima descrito teve a alteração da face de quadra onde o mesmo está localizado, sendo atribuido 
o valor de R$ 270,00/m². 

Lei n° 7.510, de 15 de dezembro de 2021. ID: 04/2902/001 

 Ano Tipo m² Valor 
m² Fator Fator Fator Valor Venal 

ITBI
Percentual 
de ajuste

Valor Venal 
IPTU

territorial   47.228,00 270,00 0,50 0,50 0,50 1.593.945,00 5,00% 79.697,25 

TOTAL 1.593.945,00 TOTAL 79.697,25 

Alíquota *2,00%

IPTU 2022 R$1.593,95 
Assim, fica V.S.ª. notificada do lançamento do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU para o exercício 
de 2022, conforme art. 160 da Lei n° 5.172/66 – CTN.

Exercício Valor Vencimento Parcelas Vencimento

2.022 R$ 1.593,95 05/10/2022 9 x R$ 177,11 05/10/2022
As guias para pagamento do IPTU do exercício de 2022 poderão ser retiradas pela internet acessando 
www.bauru.sp.gov.br – Secretarias – Finanças – IPTU – Acesso Rápido – Pesquisa Débitos do Imóvel 
– Colocar a Identificação Municipal (42902001) e o CPF do proprietário – Clicar em Consultar – 
Selecionar os lançamentos, depois clique para gerar e imprimir o 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).
Notificação de Lançamento de Débitos, conforme Art. 40 da Lei nº 1.929/1975 – CTMB, Regulamentado 
pelo Art. 49 do Decreto nº 10.645/2008, de acordo com Artigo 48, Inciso II, do Decreto 10.645/2.008, 
Artigos 149 e 173 do C.T.N., Lei 6.485/2.013, Lei 7.022/2.017 e Lei 7.166/2.018, Decretos 12.979/2.015, 
13.266/2.016, 13.645/2.017, 14.077/2.018, 14.502/2.019 e 15.181/2.020 conforme segue.

Bauru, 01 de setembro de 2022.
Erika Cristina da Silva.

Auditora Fiscal Tributário.
Diretora da Divisão de Auditoria Fiscal de Receitas Imobiliárias.

Divisão de Auditoria Fiscal de Receitas Imobiliárias.

DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA
DIVISÃO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS

DIRETORA DA DIVISÃO: JOYCE MAGALHÃES RIBEIRO

Notificamos o(s) contribuinte(s) abaixo relacionado da DECISÃO do PROCEDIMENTO 
ADMINISTRATIVO nos Termos Artigo 144  do Decreto Municipal nº 10.645/2008.

Processo Administrativo: 3442/2022
Interessado: ESPORTE CLUBE NOROESTE
Assunto: Constituição de lançamento do IPTU de 2017 - ID: 5.50207001
Decisão: Constituição de lançamento do IPTU do exercício de 2017 , conforme previstos nos artigos 37 
e 38, da Lei nº 1.929/1975 – C.T.M.B., regulamentados pelos artigos 46, 48, inciso III, e 76 do Decreto nº 
10.645/2008; artigos 145, I e 173 do CTN;  e Lei n° 6.485/2013. O reenquadramento do padrão construtivo, 
após vistoria realizada, passa a vigorar para fins de cálculo de tributo.

Documento Eletrônico: 139228/2022
Proprietário (a): ROSA MARTINS MARINS
Assunto: Retirada de isenção e constituição do lançamento do IPTU 2018 a 2022 - ID: 40103009
Decisão: Constituídos os lançamentos do Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU 2018 a 2022, nos 
termos dos Art. 46, 47 Inciso I, 296, e 371 da Nova Consolidação da Legislação Tributária do Município 
de Bauru, Decreto nº 10.645/2008 e Art.173 do C.T.N. As guias de recolhimento para o pagamento dos 
referidos tributos estão disponíveis para emissão através do site: www.bauru.sp.gov.br  (Página Inicial 
- IPTU). 

Processo Administrativo: 112234/2022
Interessado: FABIO RESENDE LEAL
Decisão: Constituição de lançamento do ITU dos exercícios de 2017 a 2019 , conforme previstos nos artigos 
37 e 38, da Lei nº 1.929/1975 – C.T.M.B., regulamentados pelos artigos 46, 48, inciso III, e 76 do Decreto 
nº 10.645/2008; artigo 187 da Lei n° 1.929/1975 – C.T.M.B., alterado pelo art. 6° da Lei n° 3.980/1995, 
bem como, o artigo 257 c/c artigo 265 do Decreto n° 10.084/2005; artigo 179 da Lei n° 1.929/1975 – 
C.T.M.B., artigo 191 da Lei n° 1.929/1975 - CTMB, alterado pelo art. 5° da Lei n° 3.177/1989; artigo 294, 
§1° do Decreto n° 10.084/2005. Solicitada a apresentação de documentos para a atualização do cadastro de 
proprietário, caso o cadastro imobiliário esteja desatualizado



33DIÁRIO OFICIAL DE BAURU SÁBADO, 24 DE SETEMBRO DE 2.022

Processo Administrativo: 18020/2016
Proprietário: EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Assunto: Lançamento do IPTU 2017 – ID: 41237042
Decisão: Constituído lançamento do IPTU, no exercício de 2017, nos termos do artigo 46, 47, inciso I, 296, 
inciso II e 371 da Nova Consolidação da Legislação Tributária do Município de Bauru, Decreto nº 10.645, 
de 10/04/2008 e artigos 160 e 173, da Lei nº 5.172/1966 - Código Tributário Nacional - CTN. As guias de 
recolhimento encontram-se disponíveis no site: www.bauru.sp.gov.br , com vencimento para 26/10/2022.
  
Processo Administrativo: 20659/2016
Proprietário: AMILTON ROBERTO ANDRADE / CARLOS EDUARDO GERALDI DE JESUS
Assunto: Lançamento do IPTU 2017 – ID: 30243023
Decisão: Constituído lançamento do IPTU, no exercício de 2017, nos termos do artigo 46, 47, inciso I, 296, 
inciso II e 371 da Nova Consolidação da Legislação Tributária do Município de Bauru, Decreto nº 10.645, 
de 10/04/2008 e artigos 160 e 173, da Lei nº 5.172/1966 - Código Tributário Nacional - CTN. As guias de 
recolhimento encontram-se disponíveis no site: www.bauru.sp.gov.br , com vencimento para 26/10/2022.
  
Processo Administrativo: 20584/2016
Proprietário: JULIANA GOMES DE MORAES
Assunto: Lançamento do IPTU 2017 – ID: 53015015
Decisão: Constituído lançamento do IPTU, no exercício de 2017, nos termos do artigo 46, 47, inciso I, 296, 
inciso II e 371 da Nova Consolidação da Legislação Tributária do Município de Bauru, Decreto nº 10.645, 
de 10/04/2008 e artigos 160 e 173, da Lei nº 5.172/1966 - Código Tributário Nacional - CTN. As guias de 
recolhimento encontram-se disponíveis no site: www.bauru.sp.gov.br , com vencimento para 26/10/2022.

Processo Administrativo: 57739/2015
Propietário: TOPAZIO OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA
Assunto: LANÇAMENTO CIP 2017 A 2022 – ID 43525045
Decisão: Constituição dos lançamentos da Contribuição de Iluminação Pública – CIP dos exercícios de 
2017 a 2022 para o imóvel de identificação municipal 43525045, nos termos dos artigos 613 a 616, e 371, 
do Decreto Municipal nº 10.645/2008, Lei Municipal nº 5.075/2003, alterada pelas Leis nº 7.152/2018 e 
7.176/2018, Artigo 6º dos Decretos Municipais nº 13.266/2016, 13.645/2017, 14.077/2018, 14.502/2019, 
15.181/2020 e 15.813/2021, e Artigos 160 e 173 da Lei Federal nº 5.172/1966 – Código Tributário 
Nacional. As guias de recolhimento estão disponíveis para impressão por meio do site: www.bauru.sp.gov.
br  (IPTU).

Processo Administrativo: 16414/2016
Proprietário: DANIEL ABREU DOS SANTOS
Assunto: Lançamento do IPTU 2017 – ID: 41308025
Decisão: Constituído lançamento do IPTU, no exercício de 2017, nos termos do artigo 46, 47, inciso I, 296, 
inciso II e 371 da Nova Consolidação da Legislação Tributária do Município de Bauru, Decreto nº 10.645, 
de 10/04/2008 e artigos 160 e 173, da Lei nº 5.172/1966 - Código Tributário Nacional - CTN. As guias de 
recolhimento encontram-se disponíveis no site: www.bauru.sp.gov.br , com vencimento para 25/10/2022.

Processo Administrativo: 16754/2016
Proprietário: ALINE DA SILVA  RODRIGUES
Assunto: Lançamento do IPTU 2017 – ID: 41089027
Decisão: Constituído lançamento do IPTU, no exercício de 2017, nos termos do artigo 46, 47, inciso I, 296, 
inciso II e 371 da Nova Consolidação da Legislação Tributária do Município de Bauru, Decreto nº 10.645, 
de 10/04/2008 e artigos 160 e 173, da Lei nº 5.172/1966 - Código Tributário Nacional - CTN. As guias de 
recolhimento encontram-se disponíveis no site: www.bauru.sp.gov.br , com vencimento para 25/10/2022.

Processo Administrativo: 16639/2016
Proprietário: MAURO VILLELA MACHUCA
Assunto: Lançamento do IPTU 2017 – ID: 40933028
Decisão: Constituído lançamento do IPTU, no exercício de 2017, nos termos do artigo 46, 47, inciso I, 296, 
inciso II e 371 da Nova Consolidação da Legislação Tributária do Município de Bauru, Decreto nº 10.645, 
de 10/04/2008 e artigos 160 e 173, da Lei nº 5.172/1966 - Código Tributário Nacional - CTN. As guias de 
recolhimento encontram-se disponíveis no site: www.bauru.sp.gov.br , com vencimento para 25/10/2022.

Processo Administrativo: 49858/2015
Proprietário: ANNA ADMINISTRACAO PARTICIPACOES EIRELI
Assunto: Lançamento IPTU 2017 – ID 31417029, ID 31417030, ID 31417031 e ID 31417032
Decisão: Lançado o Imposto Predial Territorial Urbano – IPTU do exercício de 2017 para os imóveis de 
identificação municipal 31417029, 31417030, 31417031 e 31417032, com fundamento nos artigos 46, 47 
inciso I, 113, 367, 371 e 375, do Decreto Municipal nº10645/2008 e artigos 160 e 173 da Lei Federal nº 
5.172/1966 – Código Tributário Nacional. As guias de recolhimento, estão disponíveis para impressão por 
meio do site: www.bauru.sp.gov.br  (IPTU). 

Processo Administrativo: 190476/2021
Proprietário: LUCIA DEL CORSO
Assunto: Retificação IPTU 2022 e lançamento CIP 2022– ID 41758024
Decisão: Retificado o Imposto Predial Territorial Urbano – IPTU do exercício de 2022 e lançamento da 
Contribuição de Iluminação Pública - CIP do exercício de 2022 para o imóvel de identificação municipal 
41758024, com fundamento nos artigos 48, inciso III, 367, § 2º, 371 e 613 a 616 do Decreto Municipal 
nº 10.645/2008, Lei Municipais nº 5.075/2003, com alterações das Leis Municipais nº 6.475/2013, 
7.152/2018 e 7.176/2018, artigo 6º do Decreto Municipal nº 15.813/2021 e artigos 160 e 173 da Lei Federal 
nº 5.172/1966 – Código Tributário Nacional. Os valores pagos no IPTU 2022 original foram compensados 
quitando integralmente o IPTU 2022 retificado e parcialmente a CIP 2022. A guia de recolhimento da CIP 
2022 (valor residual) está disponível para impressão por meio do site: www.bauru.sp.gov.br  (IPTU).

Processo Administrativo: 24648/2017 apenso 55738/2018
Proprietários: ISAIAS ALONSO DE GODOI e EXPEDITA DO NASCIMENTO DE GODOY
Assunto: Lançamento IPTU 2017 – ID 43149043 

Decisão: Lançado o Imposto Predial Territorial Urbano – IPTU do exercício de 2017 para o imóvel de 
identificação municipal 43149043, com fundamento nos artigos 46, 47 inciso I, 113, 367, 371 e 375, do 
Decreto Municipal nº10645/2008 e artigos 160 e 173 da Lei Federal nº 5.172/1966 – Código Tributário 
Nacional. A guia de recolhimento está disponível para impressão por meio do site: www.bauru.sp.gov.
br  (IPTU).

Processo Administrativo: 27920/2015
Proprietário: BRUNO MIAZA DE ABREU / JULIANA AOKI PEREIRA D ANDREA / RODOLPHO 
DE QUEIROZ GARGIULO D ANDREA
Assunto: INDEFERIMENTO PARA RETIFICAÇÃO – ID: 41316022
Decisão: Indeferimento do pedido de revisão do valor do IPTU tendo em vista que os lançamentos foram 
efetuados de acordo com as Leis Municipais nº 5.326/2005 e 6.485/2013 alterada pela Lei municipal nº 
6.587/2014, Lei 7.022/2017 e Decretos 14.077/2018, 14502/2019 e 15.181/2020 e Lei nº 7510/2021.

Processo Administrativo: 16626/2016
Proprietário: MARIA APARECIDA PRADO FERREIRA
Assunto: Lançamento do IPTU 2017 – ID: 50979024
Decisão: Constituído lançamento do IPTU, no exercício de 2017, nos termos do artigo 46, 47, inciso I, 296, 
inciso II e 371 da Nova Consolidação da Legislação Tributária do Município de Bauru, Decreto nº 10.645, 
de 10/04/2008 e artigos 160 e 173, da Lei nº 5.172/1966 - Código Tributário Nacional - CTN. As guias de 
recolhimento encontram-se disponíveis no site: www.bauru.sp.gov.br, com vencimento para 20/10/2022.

Processo Administrativo: 18060/2016
Proprietário: MARIA APARECIDA PRADO FERREIRA
Assunto: Lançamento do IPTU 2017 – ID: 43504065
Decisão: Constituído lançamento do IPTU, no exercício de 2017, nos termos do artigo 46, 47, inciso I, 296, 
inciso II e 371 da Nova Consolidação da Legislação Tributária do Município de Bauru, Decreto nº 10.645, 
de 10/04/2008 e artigos 160 e 173, da Lei nº 5.172/1966 - Código Tributário Nacional - CTN. As guias de 
recolhimento encontram-se disponíveis no site: www.bauru.sp.gov.br, com vencimento para 20/10/2022.

Processo Administrativo: 16925/2016
Proprietário: GILMARA LIRA DA SILVA MARTINS/ LANA SUELY SILVA MARTINS/ 
EMANUELLY SILVA MARTINS/ JOSE AIRTON SILVA MARTINS
Assunto: Lançamento do IPTU 2017 – ID: 3.3245.025.
Decisão: Constituído lançamento do IPTU, no exercício de 2017, nos termos do artigo 46, 47, inciso I, 296, 
inciso II e 371 da Nova Consolidação da Legislação Tributária do Município de Bauru, Decreto nº 10.645, 
de 10/04/2008 e artigos 160 e 173, da Lei nº 5.172/1966 - Código Tributário Nacional - CTN. As guias de 
recolhimento encontram-se disponíveis no site: www.bauru.sp.gov.br , com vencimento para 20/10/2022.

Processo Administrativo: 20331/2016
Proprietário: HAYDEE CANAVER SILVA
Assunto: Lançamento do IPTU 2017 – ID: 41221041
Decisão: Constituído lançamento do IPTU, no exercício de 2017, nos termos do artigo 46, 47, inciso I, 296, 
inciso II e 371 da Nova Consolidação da Legislação Tributária do Município de Bauru, Decreto nº 10.645, 
de 10/04/2008 e artigos 160 e 173, da Lei nº 5.172/1966 - Código Tributário Nacional - CTN. As guias de 
recolhimento encontram-se disponíveis no site: www.bauru.sp.gov.br , com vencimento para 20/10/2022.

DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

DIRETORA: JUSCELINE CAMILA DA SILVA

PROCESSO FORNECEDOR DOCUMENTO  VALOR 

65842/2018 ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E 
SERVIÇOS EIRELI 1405  R$        6.464,04 

65842/2018 ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E 
SERVIÇOS EIRELI 1403  R$        4.782,80 

53272/2017
EMPRESA MUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 
DE BAURU 

11049  R$      87.551,04 

112283/2020
EMPRESA MUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 
DE BAURU 

11048  R$      94.552,96 

112283/2020
EMPRESA MUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 
DE BAURU 

11047  R$    143.456,09 

112283/2020
EMPRESA MUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 
DE BAURU 

11046  R$      10.920,00 

79263/2020 FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇO 
LTDA 8135  R$      88.642,48 

108579/2019 HIDROAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
EIRELI ME 217  R$    102.819,07 

29894/2013 OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE 
REGISTRO ELETRÔNICO 81168867  R$       1.033,46 

41602/2021 SM COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI 266  R$   143.086,78 
1631/2018 SORRI BAURU AGOSTO  R$     92.498,31 
1631/2018 SORRI BAURU AGOSTO  R$   775.467,14 
1631/2018 SORRI BAURU AGOSTO  R$  516.978,09 

EVERTON DE ARAUJO BASÍLIO
SECRETARIO DE ECONOMIA E FINANÇAS
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Secretaria do Meio Ambiente
Levi Momesso

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

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

ARBORIZAÇÃO URBANA 
ATENÇÃO 

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

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

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

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

ESPÉCIES ADEQUADAS PARA ARBORIZAÇÃO URBANA 
Nas calçadas que dão suporte a rede elétrica deverão ser plantadas mudas de pequeno porte: 
Sugestão: caqui do cerrado (Diospyros híspida); cerejeira do rio grande (Eugenia involucrata); tamanqueiro 
(Byrsonima intermedia); astrapéia (Dombeya wallichii), acerola (Malpighia glabra), araçá (Psidium 
cattleianum), grevílha anã (Grevillea banksii), cambuí (Myrciaria tenella), calicarpa (Callicarpa reevesii), 
pitanga (Eugenia uniflora); mulungu do litoral (Erythrina speciosa); neve da montanha (Euphorbia 
leucocephala); urucum (Bixa orelana); flamboyant mirim (Caesalpinia pulcherrima), escova de garrafa 
(Callistemon sp.), siraricito (Cojoba sophorocarpa), nêspera (Eriobotrya japonica), calabura (Muntingia 
calabura), ipê branco (Tabebuia rosea-alba), Calliandra (Calliandra houstoniana), jabuticaba (Myrciaria 
cauliflora), uvaia (Eugenia pyriformis), Amora (Morus nigra), Jambo branco (Syzygium aqueum), Pau-
santo (Kielmeyera coriácea), Folha de Serra (Ourateas spectabilis), Romã (Punica granatum), Cerejeira 
(Prunus campanulata), Pequeno Barbatimão (Stryphnodendron adstringens, S. polyphyllum), Cerejeira 
ornamental (Prunus serrulata), Gabiroba (Campomanesia xanthocarpa).
Nas calçadas opostas a rede elétrica ou possuírem fiação compacta deverão ser plantadas mudas de médio 
porte: 
Sugestão: jacarandá mimoso (Jacaranda mimosifolia), quaresmeira (Tibouchina granulosa), pata-de-vaca 
(Bauhinia sp), louro pardo (Cordia trichotoma); alecrim de campinas (Holocalyx balansae); pau terra ( 
Qualea grandiflora; Qualea parviflora); amendoim falso (Acosmium subelegans); caviuna do cerrado 
(Dalbergia miscolobium); amendoim do campo (Platypodium elegans), bico de pato (Machaerium 
aculeatum); barbatimão (Stryphnodendron rotundifolium), candeia (Piptocarpha rotundifolia); falso 
barbatimão (Dimorphadra mollis); jacarandá do campo (Machaerium acutifolium); aldrago (Pterocarpus 
violaceus), olho de dragão (Adenanthera pavonina), pequi (Caryocar brasilienses), aroeira pimenteira 
(Schinus terebinthifolia), sibipiruna (Caesalpinia pluviosa), chuva de ouro (Cassia fistula), pau Brasil 
(Caesalpinia echinata), ipê amarelo do cerrado (Tabebuia aurea); ipê amarelo (Tabebuia chrysotricha), 
grumixama (Eugenia brasiliensis), magnólia branca (Magnolia grandiflora), magnólia amarela 
(Michelia champaca), amendoinzeiro (Platypodium elegans), fedegoso (Senna macranthera), cabreúva 
(Myroxylon peruiferum), lofantera da amazônia (Lophanthera lactescens), tipuana (Tipuana tipu), resedá 
gigante (Lagerstroemia speciosa), acácia mimosa (Acacia podalyraefoli), dedaleiro (Lafoensia pacari), 
tamanqueira (Pera glabrata), mirindiba rosa (Lafoensia glyptocarpa), melaleuca (Melaleuca alternifolia 
); Mulungu – Coral (Erythrina verna), Quereutéria (Koelreuteria paniculata), Tamarindo (Tamarindus 
indica), Albizia (Albizia lebbeck), Chapéu de Sol ( Terminalia catappa), Alfeneiro ( Ligustrum lucidum), 
Saboneteira (Sapindus saponaria), Jambo Amarelo (Syzygium jambos), Oliveira (olea europaea), 
Amarelinho (Plathymenia reticulata), Cedro (Cedrela fissilis), Jenipapo (Genipa americana), Cambuci 
(Campomanesia phaea), Ipê Felpudo (Zeyheria tuberculosa).

DZB - DEPARTAMENTO ZOOBOTÂNICO

PEDIDOS DE AUTORIZAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DE ÁRVORES:
PROCESSOS DEFERIDOS: VÁLIDA COMO AUTORIZAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DE 
ÁRVORE (S), APÓS 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS: 

PROCESSO: 139232/2022
INTERESSADA: Vanda Bernadete Silvestre
ENDEREÇO: Rua Marcio Leite de Toledo, nº 2-17 – Vila Pres. Eurico Gaspar Dutra
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 (uma) árvore da espécie Chapéu-de-sol, localizada à direita do imóvel. 
SUBSTITUIR POR: 01(uma) árvore de pequeno porte

CANCELAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL 

Processo: 119514/2021 – Auto de Infração Ambiental nº 0128-B
Interessado: José Antonio Beretta

Processo: 11677/2015 – Auto de Infração Ambiental nº 040-B
Interessado: Ricardo Covolan

DARA – DEPARTAMENTO DE AÇÕES E RECURSOS AMBIENTAIS

AUTO DE INFRAÇÃO – ADVERTÊNCIA - 27051605/2022 – PROCESSO 30418/2021
Depois de esgotadas todas as medidas administrativas conforme constam no processo 30418/2021 e tendo 
em vista que a empresa não atendeu o solicitado, não apresentou comprovante de origem do material 
lenhoso, infringindo assim o disposto na Lei Federal 9605/1998, artigo 46: “Receber ou adquirir, para 
fins comerciais ou industriais, madeira serrada ou em tora, lenha, carvão ou outros produtos de origem 
vegetal, sem exigir a exibição de licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente, e sem munir-
se da via que deverá acompanhar o produto até final beneficiamento”, ou contrariando as normas legais e 
regulamentares pertinentes.
Portanto, fica lavrado o Auto de Infração impondo-lhe a penalidade de ADVERTÊNCIA. No caso de nova 
ocorrência a mesma estará sujeita as penalidades pecuniárias previstas em lei.

AUTOS DE INFRAÇÃO – LICENCIAMENTO AMBIENTAL
A empresa relacionada abaixo infringiu o disposto na Lei Federal 9605/1998, Artigo 60 - “Construir, 
reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar, em qualquer parte do território nacional, estabelecimentos, 
obras ou serviços potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais 
competentes, ou contrariando as normas legais e regulamentares pertinentes”.
Portanto lavramos o presente Auto de Infração, impondo-lhe a multa de R$ 2.539,04 (dois mil quinhentos 
e trinta e nove reais e quatro centavos).
Observação: O prazo para apresentação do recurso é de 20 (vinte) dias. Após este prazo o processo será 
encaminhado à Dívida Ativa. 

INTERESSADO/EMPRESA PROCESSO AUTO DE INFRAÇÃO MULTA
RICARDO CHIOCA DE MORAES 39316/2020 04071351/22 R$ 2.539,04

AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – MULTA - Nº 0009/2022-MT
NOME: ASSOCIAÇÃO RURAL DO CENTRO OESTE - ARCO
CNPJ: 54.726.021/0001-18
ENDEREÇO: AV. COM. JOSÉ DA SILVA MARTHA QD 36 (RECINTO MELLO MORAES)
CEP: 17053-340 BAURU/SP
INFRAÇÃO CONSTATADA: Verificado que não houve cumprimento do solicitado por meio Auto de 
Infração nº 0008/2022 - MT, havendo a manutenção de utilização do sedém nos animais participantes de 
prova de rodeio, durante a Realização do evento denominado GRAN EXPO BAURU 2022, realizada dos 
dias 17 a 20 de agosto no Recinto Mello de Moraes, na Avenida Comendador José da Silva Marta, Qd 36 
- Jardim Solange.  De acordo com as informações prestadas pelos organizadores participaram das provas 
26 animais no dia 17/08/2027, 25 animais no dia 18/08/2022, 19 animais no dia 19/08/2022 e 20 animais 
no dia 20/08/2022, totalizando 90 montarias. Portanto fica configurado infração ambiental de acordo com 
o art 12, inc V da Lei Municipal 4428 de 26 de Julho de 1999 - “Ficam proibidas no Município, em locais 
públicos ou privados, as práticas de provas que utilizem o sedém, ainda que forrado ou revestido de material 
macio”.
PENALIDADE/ORIENTAÇÕES: fica imposto o presente Auto de Infração com penalidade de MULTA 
de 50 UFIRS por indivíduo utilizado por dia de prova, totalizando o valor de R$ 22.474,80 em conformidade 
com o Artigo 127, inc II da Lei Municipal 4362 de 12 de Janeiro de 1999 “ Código Ambiental Municipal”.
Fica concedido prazo de 20 (vinte) dias para apresentação recurso no guichê da Semma no Poupatempo.

SOLICITAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE ÁRVORES
(APENAS ÁRVORES EM CALÇADA)

PROCESSO 128448/2022
DECISÃO DEFERIDO
INTERESSADO (A) MARCOS ALVES CARNEIRO 
ENDEREÇO RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº 3-26, PMB: 2/0041/003 - CENTRO
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 129596/2022
DECISÃO DEFERIDO
INTERESSADO (A) FERNANDO CESAR PEGORIN

ENDEREÇO RUA ENGENHEIRO SAINT MARTIN, Nº 19-39, PMB: 2/0235/009 – 
VILA SANTA TEREZA

ESPÉCIE DEFERIDA Sibipiruna (caesalpinia pluviosa), localizada ao centro do imóvel
Substituição e replantio de uma espécie de médio porte a ser executado 
pelo requerente.
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EXTRATOS
CONTRATO Nº 10.954/22 - PROCESSO Nº 173.769/21 – CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU 
- CONTRATADA: PRADO COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES 
EIRELI – EPP - OBJETO: A CONTRATADA obriga-se, nos termos de sua proposta devidamente anexada 
ao Processo Administrativo nº 173.769/21, A FORNECER 01 (UMA) CORTINA DE AR, 02 (DOIS) 
APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 30.000 BTU/H E 07 (SETE) APARELHOS 
DE 24.000 BTU/H, com mão de obra para instalação, conforme especificação no Anexo I do Edital nº 
276/22. - PRAZO: 12 meses – VALOR: R$ 72.860,00 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
137/22 - PROPONENTES: 07 - ASSINATURA: 10/08/22.

Secretaria de Obras
Leandro dias Joaquim 

Secretário

EXTRATOS
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 10.555/21 – PROCESSO Nº 51.362/20 – 
CONTRATANTE:- MUNICÍPIO DE BAURU – CONTRATADA: FORTPAV PAVIMENTAÇÕES E 
OBRAS LIMITADAS - Em função de realinhamento de preços concedido, em virtude do pedido de fls. 
781/804, visando restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, as partes resolvem acrescer 
ao valor do contrato o montante de R$ 99.528,83 (noventa e nove mil, quinhentos e vinte e oito reais e 
oitenta e três centavos), passando o valor total de R$ 1.173.963,92 (um milhão, cento e setenta e três mil, 
novecentos e sessenta e três reais e noventa e dois centavos, para R$ 1.273.492,75 (um milhão, duzentos 
e setenta e três mil, quatrocentos e noventa e dois reais e setenta e cinco centavos), razão pela qual a 
Cláusula Quarta, item 4.1 do contrato original passa a ter a seguinte redação: “4.1. As despesas da presente 
contratação são oriundas do Convênio Estadual com a Secretaria de Desenvolvimento Regional de Bauru, 
no valor de R$ 1.198.076,98 (um milhão, cento e noventa e oito mil, setenta e seis reais e noventa e oito 
centavos), incluso BDI de 21% (vinte e um por cento), sendo que: - No importe de R$ 1.000.000,00 (um 
milhão de reais), conforme Convênio nº 336, celebrado entre a Secretaria de Desenvolvimento Regional 
de SP e Município de Bauru, correrão por conta da Declaração de Ordenador da Despesa e o restante 
da despesa do orçamento do Município de Bauru (contrapartida) no importe de R$ 198.076,98 (cento e 
noventa e oito mil, setenta e seis reais e noventa e oito centavos) ficha: 01.100.0653 e (recursos próprios) 
no importe de R$ 75.415,77 (setenta e cinco mil, quatrocentos e quinze reais e setenta e sete centavos) por 
conta da Ficha: 01.110.000.”- ASSINATURA: 29/08/22.

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 10.682/22 - PROCESSO Nº 41.602/21 - 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU - CONTRATADA: SM COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI 
– OBJETO: Em função do realinhamento de preço concedido pelo CONTRATANTE, com fundamento 
no artigo 58, parágrafos 1º e 2º e artigo 65, Inciso II “d”, ambos da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho 
de 1.993 e posteriores alterações, o valor da PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECOMPOSIÇÃO DE 
MASSA ASFÁLTICA, MEDIANTE “TAPA BURACOS”, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DO 
MUNICÍPIO DE BAURU, COM APLICAÇÃO DE 1.000 (UM MIL) TONELADAS DE CONCRETO 
BETUMINOSO USINADO À QUENTE (CBUQ), COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL, 
EQUIPAMENTO, MÃO DE OBRA E TUDO O MAIS QUE SE FIZER BOM E NECESSÁRIO À TOTAL 
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, conforme documentos da CONTRATADA, juntados às fls. 726, despacho 
da Secretaria Municipal de Finanças às fls. 724, e autorização do Sr. Secretário Municipal de Obras às 
fls.716, passa de R$ 870.040,00 (oitocentos e setenta mil e quarenta reais) para R$ 935.400,64 (novecentos e 
trinta e cinco mil, quatrocentos reais e sessenta e quatro centavos) a partir de 25/05/22, cujas especificações 
estão indicadas no Anexo I do Processo Administrativo n° 41.602/21 e preço abaixo consignado:
LOTE 01 – TAPA BURACO – CÓDIGO BEC 218723 – CLASSE 564

Item Especificação Unid Quant. Unit. 
sem BDI BDI

Preço 
Unitário 
c/ BDI

PreçoTotal c/ 
BDI

1 CAPA DE ROLAMENTO – TRANSPORTE R$ 32,91

1.1

CARGA DE MISTURA 
ASFÁTICA EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 10 M³  
(UNIDADE M³)

M³ 01 R$ 7,16 23% R$ 8,81 R$ 8,81

1.2 

TRANSPORTE COM 
CAMINHÃO BASCULANTE 
DE  10 M³ , DMT ATÉ 30 KM  
(UNIDADE M3XKM)

M3XKM 10 R$ 1,96 23% R$ 2,41 R$ 24,11

2 EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 
ASFÁLTICO E PINTURA DE LIGAÇÃO R$ 2.364,21

2.1

C O N C R E T O 
BETUMINOSO USINADO 
À QUENTE (CBUQ) 
PARA PAVIMENTAÇÃO 
ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT 
, FAIXA C, COM CAP 50/70

T 2,55 R$ 
555,09 23% R$ 

682,76 R$ 1.741,04

2.2

EMULSÃO ASFÁLTICA 
CATIÔNICA, RR 2C PARA 
USO EM PAVIMENTAÇÃO 
ASFÁLTICA

kg 9,00 R$ 4,54 23% R$ 5,58 R$ 50,26

2.3
SERVENTE COM 
E N C A R G O S 
COMPLEMENTARES

H 14,13 R$ 29,77 23% R$ 36.62 R$ 517,40

2.4

PLACA VIBRATÓRIA 
REVERSÍVEL COM MOTOR 
4 TEMPOS A GASOLINA 
, FORÇA CENTRIFUGA 
DE DE 25KN (2500 KGF), 
POTÊNCIA DE 5,5CV – CHP 
DIURNO

CHP 0,44 R$ 12,14 23% R$ 14,93 R$ 6,57

2.5

PLACA VIBRATÓRIA 
REVERSÍVEL COM MOTOR 
4 TEMPOS A GASOLINA 
, FORÇA CENTRIFUGA 
DE DE 25KN (2500 KGF), 
POTÊNCIA DE 5,5CV – CHP 
DIURNO

CHI 3,09 R$ 0,71 23% R$ 0,87 R$ 2,70

2.6

CORTADORA DE PISO 
COM MOTOR 4 TEMPOS 
A GASOLINA, POTÊNCIA 
DE 13HP, COM DISCO DE 
CORTE DIAMANTADO 
SEGMENTADO PARA 
CONCRETO, DIAMETRO 
DE 350MM, FURO DE 
1”(14X1”) - CHI DIURNO

CHP 1,27 R$ 27,70 23% R$ 34,07 R$ 43,27

2.7

CORTADORA DE PISO 
COM MOTOR 4 TEMPOS 
A GASOLINA, POTÊNCIA 
DE 13HP, COM DISCO DE 
CORTE DIAMANTADO 
SEGMENTADO PARA 
CONCRETO, DIAMETRO 
DE 350MM, FURO DE 
1”(14X1”) - CHI DIURNO

CHI 2,26 R$ 1,07 23% R$ 1,32 R$ 2,97

TOTAL UNITÁRIO / M³ R$ 2.397,13

TOTAL UNITÁRIO / T R$ 940,05

2. Por via de consequência, acrescem ao valor do contrato a importância de R$ 65.360,64 (sessenta e 
cinco mil, trezentos e sessenta reais e sessenta e quatro centavos), passando o valor total de R$ 870.040,00 
(oitocentos e setenta mil e quarenta reais), para R$ 935.400,64 (novecentos e trinta e cinco mil, quatrocentos 
reais e sessenta e quatro centavos) razão pela qual o item 4.1 da Cláusula Quarta, do contrato original 
passa a ter a seguinte redação: “4.1. O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pelo objeto descrito 
na Cláusula Primeira a importância de R$ 935.400,64 (novecentos e trinta e cinco mil, quatrocentos reais 
e sessenta e quatro centavos), que será suportada pela Dotação Orçamentária do Município de Bauru, da 
Secretaria Municipal de Obras.” 3. As partes resolvem alterar o item 1.2 da Cláusula Primeira do contrato, 
para acrescer mais 90 (noventa) dias ao prazo de vigência, passando o prazo total de 06 (seis) meses para 
09 (nove) meses, passando a ter a seguinte redação: “1.2. O contrato terá vigência pelo prazo de 09 (nove) 
meses”- ASSINATURA: 02/09/22, conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93.

CONTRATO Nº 11.011/22 - PROCESSO Nº 40.078/22– CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
BAURU – CONTRATADA: CRISTIANO V. CAMILO TREINAMENTOS - EPP - OBJETO: A 
CONTRATADA obriga-se, nos termos de sua proposta devidamente anexada ao Processo Administrativo 
nº 40.078/22, A FORNECER AO CONTRATANTE OS CURSOS DE CAPACITAÇÃO DE NORMAS 
REGULAMENTADORAS NR 10, NR 12, NR 33 E NR 35, conforme especificações constantes no Anexo 
I e III do Edital nº 322/22.– PRAZO: 12 meses - VALOR: R$ 42.500,00 - MODALIDADE: Pregão 
Eletrônico nº 205/22 – PROPONENTES: 11- ASSINATURA: 29/08/22.

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, vem tornar público: 
A DINÂMICA DE BAURU, PROJETOS, CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA., em 
consonância com as atribuições que lhes confere o Artigo 11 da Lei 6.626 de 18 de fevereiro de 2015 do 
Município de Bauru, convida a comunidade em geral, membros dos Conselhos Municipais de Habitação e do 
Conselho do Município de Bauru e demais autoridades municipais para participarem da Audiência Pública 
sobre o Estudo de Impacto de Vizinhança do EDIFÍCIO DE USO RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR 
VERTICAL E COMERCIAL, denominado PAINEIRAS localizado à Rua das Festas, esquina com a Rua 
Severino Lins – Vila Aviação, Bauru/SP, empreendimento composto por 01 (uma) torre, com térreo mais 17 
(dezessete) pavimentos, totalizando 128 (cento e vinte e oito) apartamentos. 
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A audiência ocorrerá no dia 26 de setembro de 2022, a partir das 18 horas, por meio do YouTube, através 
do link: https://youtu.be/8WWQkvDacI0, ou no Canal da Dinâmica no YouTube https://www.youtube.
com/c/ConstrutoraDinâmica. 
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://issuu.com/
construtoradinamica7/docs/eiv-paineiras-r01, até o dia 03 de outubro de 2022.

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 VILLANOVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA e MORENA PARTICIPAÇÕES E 
EMPREENDIMENTOS LTDA, convida a comunidade em Geral, membros dos Conselhos Municipais 
de Habitação e do Conselho do Município de Bauru e demais Autoridades Municipais para participarem 
da Audiência Pública sobre o Estudo de Impacto de Vizinhança do LOTEAMENTO VILA MORENA, 
localizado na Rua dos Pedreiros, quarteirão 1 ao 3.
A audiência ocorrerá no dia 06 de outubro de 2022, a partir das 18 horas, por meio do Youtube, por meio 
do link: https://youtu.be/28_NRF1vPIQ
O Estudo de Impacto de Vizinhança do referido empreendimento ficará disponível para sugestões públicas 
por meio do e-mail parcelamentosolo@bauru.sp.gov.br e consultas no site  https://bit.ly/3DovFWl até o dia 
13 de outubro de 2022.

E D I T A L
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

COMUNICADO
Vimos pelo presente instrumento, comunicar através do ofício nº 263/22, o indeferimento do pedido de 
prorrogação de prazo solicitado no processo 1116/2022, referente ao auto de infração- multa ,º 111/21, 
pois conforme Lei 7028/17 e Decreto 13711/18, “não tem previsão de conceder prorrogação de prazo para 
matéria contida na notificação”, devendo, portanto. Apresentar o alvará de construção do imóvel cadastrado 
5/1274/017, sob penalidades cabíveis. 

NOTIFICAÇÃO
Vimos, pelo presente instrumento através do ofício nº 269/22, notificar o indeferimento do recurso 
solicitado no processo nº 184738/2021, referente o auto de infração – multa nº 304/21, uma vez que a 
regularização foi deferida posterior à emissão de boleto, conforme prevê o art. 57, inciso II, C da Lei 
7028/17: 
Art. 57 Constatada a irregularidade na execução da obra ou a ocorrência de infração a qualquer dos 
dispositivos desta lei deverão ser adotados os seguintes procedimentos:
II – Para a edificação concluída, executada sem projeto aprovado e sem alvará de execução, deverão ser 
lavrados: 
a) auto de infração e imposição de multa por execução de obra sem licença; 
b) auto de notificação para promover, no prazo de 60 (sessenta) dias, as providências visando à solução da 
irregularidade; 
c) imposição de multa por não cumprimento do disposto na alínea “b”, quando for o caso, após 
decorrido o prazo previsto sem providências.      
Portanto, informamos que a cobrança do boleto será mantida e arquivado este processo devido a obtenção 
do Certificado de Regularização.

NOTIFICAÇÃO
Vimos, pelo presente instrumento, notificar através do ofício nº 296/22, processo nº 124241/2022, o 
responsável Sr. Sebastião Durval de Campos, CPF: 025.596.178-20,  a partir do recebimento desta, para 
providenciar a regularização do passeio público à RUA ARAUJO LEITE, 18-49 CENTRO, cadastrado na 
P.M.B. 1/0106/004, no que se refere ao rebaixamento da guia, conforme Lei 7181/19: 
Art. 26: O rebaixamento de guia destinado ao acesso de veículos não poderá exceder a 50% (cinquenta 
por cento) da extensão da testada do imóvel, aplicável aos lotes com testada igual ou superior a 10,00m 
(dez metros).
§ 3º Será permitido o rebaixamento de guias somente nos locais onde a disposição das vagas de 
estacionamento possibilite que o veículo fique estacionado integralmente dentro do lote, devendo, 
para isso, dispor de espaço mínimo de 4,50m (quatro metros e cinquenta centímetros) por 2,50m (dois 
metros e cinquenta centímetros). 
Art. 28: Nos locais, cujas guias rebaixadas não atendam as condições estabelecidas por esta lei, deverá ser 
promovido o seu reerguimento em até 60 (sessenta) dias após recebimento da notificação determinando o 
reerguimento, sob pena de interdição”. 
Face ao exposto, informamos que o não cumprimento do conteúdo explícito neste documento, implicará 
nas penalidades previstas na citada legislação.

Secretaria de Saúde
Alana Trabulsi Burgo

Secretária

PORTARIA SMS N°. 152/2022

A Secretária Municipal de Saúde, Dra. Alana Trabulsi Burgo, no uso das suas atribuições legais, em especial 
aquelas que lhe são conferidas pela Lei 5804/2009, considerando a Portaria GS n°184 de 09/10/2024, que 
constitui o Comitê Municipal de Mortalidade Materna, Infantil e Fetal, resolve:
Designar os servidores abaixo, para compor a Comissão Executiva da Secretaria Municipal de Saúde.

Isabela de Goes Gagliardi – Presidente
Simone Felipe dos Santos – Secretária Executiva 
Cristiane Rosevelte e Silva
Rita de Cassia Altino
Aline Gimenes Fazzio
Jullyane Prieto
Ana Kesia Costa Santos
Thiago Grossi Rocha
Ana Carolina Viranda Pereira
Dayane Paixão Hokama
Esta portaria entrará em vigor a partir de sua publicação.

Bauru, 24 de setembro de 2022.
Dra. Alana Trabulsi Burgo

Secretária Municipal de Saúde

DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
SEÇÃO DE CONTROLE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

PUBLICAÇÃO DE 21-09-2022 A 23-09-2022

RECURSO DEFERIDO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCESSO INTERESSADO DIAS Nº./SÉRIE

135287/2022 COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 
LIMITADA 90 16419/F-1

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE 
INUTILIZAÇÃO DE PRODUTOS:
PROCESSO INTERESSADO Nº./SÉRIE
137447/2022 JAD ZOGHEIB & CIA LTDA 7526/F-1

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE TERMO DE INUTILIZAÇÃO:
PROCESSO INTERESSADO Nº./SÉRIE
137447/2022 JAD ZOGHEIB & CIA LTDA 3140/C-1

CANCELAMENTO DE NOTIFICAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE MULTA:
PROCESSO INTERESSADO Nº./SÉRIE
57098/2022 GUKI NUTRACEUTICA LTDA 04591/F-1
57090/2022 GUKI NUTRACEUTICA LTDA 04585/F-1
57114/2022 GUKI NUTRACEUTICA LTDA 04581/F-1
57074/2022 GUKI NUTRACEUTICA LTDA 04592/F-1
57104/2022 GUKI NUTRACEUTICA LTDA 04588/F-1
57118/2022 GUKI NUTRACEUTICA LTDA 04589/F-1
57048/2022 GUKI NUTRACEUTICA LTDA 04584/F-1
57015/2022 GUKI NUTRACEUTICA LTDA 04596/F-1

A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE BAURU, SEÇÃO DE CONTROLE DE 
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, deferiu os seguintes processos de licenças de funcionamento:

No. Protocolo: 108065/2022                                                                        Data do Protocolo: 20/07/2022
Tipo de Solicitação: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO                        Data de Validade:    25/08/2023
No. CEVS: 350600301-562-000180-1-5
Razão Social: BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES LTDA
CNPJ/CPF: 96.216.429/0001-90
Endereço: RUA CUBA NÚMERO: 8 – 50
BAIRRO: VILA SANTA INÊS
Resp. Legal: LUIZ CARLOS BANDOLIN  CPF: 061.844.438-60
CNAE: 5620-1/01 FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE 
PARA EMPRESAS

Responsável(s) dos respectivos estabelecimentos acima assume(m) cumprir a legislação vigente e observar 
as boas práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento 
de tais exigências, ficando inclusive sujeito(s) ao cancelamento da licença de funcionamento emitida por 
esta Vigilância Sanitária.

DIVISÃO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL
SEÇÃO DE AÇÕES DO MEIO AMBIENTE

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE TERMO DE INTIMAÇÃO:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
131506/22 MARCO AURELIO DO CARMO 3295/C-1
121605/22 DIOGO HENRIQUE RODRIGUES MOREIRA 3118/C-1
116301/22 NAIR FONSECA TROMBINI 3254/C-1

A DIVISÃO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE BAURU DEFERIU A(S) 
SEGUINTE(S)
AUTORIZAÇÃO(ÕES) DE USO DA ÁGUA DE SOLUÇÃO ALTERNATIVA COLETIVA – SAC:
Deferido(s) em 22/09/2022
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N° DE CADASTRO: 0226
PROTOCOLO: 179383/21
DATA DO PROTOCOLO: 24/11/2021             DATA DO DEFERIMENTO: 22/09/2022
RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO LUSO BRASILEIRA DE BAURU
CNPJ: 45.020.468/0001-86
LOGRADOURO: ROD. MARECHAL RONDON Nº 336 KM
BAIRRO: CHÁCARAS BAURUENSES
CNAE: 3600-6/01 CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
RESPONSÁVEL TÉCNICO: SOLANGE DA GRAÇA PONCE QUARESMA 
CPF: 049.176.078-76
CRBIO: 82767/01-D UF: SP

N° DE CADASTRO: 0211
PROTOCOLO: 42147/22
DATA DO PROTOCOLO: 18/03/2022             DATA DO DEFERIMENTO: 22/09/2022
RAZÃO SOCIAL: AUTO POSTO PETRO-NUNO LTDA 
CNPJ: 05.664.820/0001-00
LOGRADOURO: AV. NUNO DE ASSIS Nº 20-50
BAIRRO: JARDIM SANTANA 
CNAE: 3600-6/01 CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ANDREA MARCONDES CHACON POMPOLINI
CPF: 110.577.308-66
CRQ: 04491087 UF: SP

N° DE CADASTRO: 0113
PROTOCOLO: 72370/2022
DATA DO PROTOCOLO: 16/05/2022             DATA DO DEFERIMENTO: 22/09/2022
RAZÃO SOCIAL: EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA
CNPJ: 46.138.319/0001-89
LOGRADOURO: RUA JOAQUIM MARQUES FIGUEIREDO Nº 2-31
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL I 
CNAE: 3600-6/01 CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
RESPONSÁVEL TÉCNICO: SOLANGE DA GRAÇA PONCE QUARESMA 
CPF: 049.176.078-76
CRBIO: 82767/01-D UF: SP

Responsável(is) do(s) respectivo(s) estabelecimento(s) acima assume(m) cumprir a legislação vigente e 
observar as boas práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não 
cumprimento de tais exigências, ficando inclusive sujeito(s) ao cancelamento da autorização emitida por 
esta Divisão de Vigilância Ambiental

DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
SEÇÃO DE PRODUTOS DE INTERESSE À SAÚDE

PUBLICAÇÃO DE: 17/09/2022 A 23/09/2022

ARQUIVAMENTO DE PROCESSO:
PROCESSO INTERESSADO
94868/2022 DE PAULA – DROGARIA LTDA
77390/2022 VIEIRA CAVALCANTE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA96804/2022
96804/2022 BRUMAX – SISTEMA DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA:
PROCESSO INTERESSADO Nº./SÉRIE
108610/2022 CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI 7424/F-1
109824/2022 MVT CAMPINAS – COMERCIO, LOGISTICA E SOLUÇÕES EM 

TRANSPORTES EIRELI
7466/F-1

109099/2022 ABATE IMUNIZAÇÃO DE AMBIENTES E SERVIÇOS EIRELI 09678/F-1
111357/2022 RAIA DROGASIL S/A 09654/F-1
111353/2022 RAIA DROGASIL S/A 09653/F-1
111359/2022 RAIA DROGASIL S/A 09655/F-1

AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA ALTERADO PARA AUTO DE 
IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA:
PROCESSO INTERESSADO Nº./SÉRIE
111350/2022 RAIA DROGASIL S/A 09634/F-1
119973/2022 EYELENS - DISTRIBUIDORA DE LENTES E PRODUTOS 

HOSPITALARES - EIRELI
000168/F-1

114112/2022 DEDETIZAKI CONTROLE DE PRAGAS LTDA 7425/F-1

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

PUBLICAÇÃO DE: 20/09/2022 a 23/09/2022

RECURSO INDEFERIDO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCESSO INTERESSADO Nº./SÉRIE
127426/2022 CARDOSO E MORAIS EDUCAÇÃO INFANTIL LTDA 15144/C-1
124571/2022 LABORATORIO VETERINARIO EDAN LTDA 15142/C-1

RECURSO INDEFERIDO DE AUTO DE INFRAÇÃO SOB  PROTOCOLOS 63/22 e 64/22:
PROCESSO INTERESSADO Nº./SÉRIE
113412/2022 CLAUDIO SAMPIERI TONELLO 14913/C-1

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCESSO INTERESSADO Nº./SÉRIE
138797/2022 MARIA ELISA LAGE GALICIA 15118/C-1
138495/2022 CLINICA MEDICA AGUINALDO NARDI 15119/C-1

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE 
INTERDIÇÃO DE PRODUTOS:
PROCESSO INTERESSADO Nº./SÉRIE
138495/2022 CLINICA MEDICA AGUINALDO NARDI 10096/F-1

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE TERMO DE INTERDIÇÃO:
PROCESSO INTERESSADO Nº./SÉRIE
138495/2022 CLINICA MEDICA AGUINALDO NARDI 0290/E-1

ARQUIVAMENTO DE PROCESSO DE LTA POR INDEFERIMENTO:
PROCESSO INTERESSADO
139578/2020 CANADA ADMINISTRAÇÃO DE BENS IMOVEIS LTDA

ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO:
PROCESSO 73859/2015

INTERESSADO IVELISE BENICIO DE SOUZA
ATIVIDADE PSICOLOGIA

ENDEREÇO (DE) RUA ENG. SAINT MARTIN 26-49
ENDEREÇO (PARA) AV NAÇÕES UNIDAS 17-17

INDEFERIMENTO DE PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO:
PROCESSO INTERESSADO
155421/2021 ROBERTA STOCCO OTTOBONI

ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO:
PROCESSO 67396/2017

INTERESSADO GIOVANA EMY HASHIMOTO OLIVIER
ATIVIDADE ODONTOLOGIA

ENDEREÇO (DE) RUA ALASKA 2-30 VILA INDEPENDENCIA
ENDEREÇO (PARA) RUA ENG. SAINT MARTIN 20-26 VILA SANTA TEREZA

EXTRATOS
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 10.078/20 - PROCESSO Nº 110.882/20 - 
LOCATÁRIO: MUNICÍPIO DE BAURU - LOCADORA: ABID DABI AGROPECUÁRIA LTDA / P.P 
IMOBILIÁRIA RP IMÓVEIS COMERCIAIS – ME - OBJETO As partes resolvem alterar a Cláusula 
Quarta, a fim de reajustar o valor mensal do aluguel a partir de 21/01/22, conforme faculdade prevista no 
item 7.1 da Cláusula Sétima, aplicando percentual do índice de variação do IPCA/IBGE definido no contrato 
original, passando a ter a seguinte redação: “4.1. O aluguel mensal convencionado é de R$ 8.934,50 (oito 
mil, novecentos e trinta e quatro reais e cinquenta centavos), comprometendo-se o LOCATÁRIO a pagar 
pontualmente e no vencimento, qual seja, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao vencido, pela 
Secretaria Municipal de Economia e Finanças, por meio de crédito em conta corrente previamente definida 
pelo LOCADOR.” 2. Considerando o reajuste contratual discriminado na Cláusula 1 do presente Aditivo 
será acrescido ao valor original do contrato a quantia de R$ 6.448,98 (seis mil, quatrocentos e quarenta e 
oito reais e noventa e oito centavos), passando o valor total do mesmo de R$ 200.400,00 (duzentos mil e 
quatrocentos reais) para R$ 206.848,98 (duzentos e seis mil, oitocentos e quarenta e oito reais e noventa 
e oito centavos), razão pela qual a Cláusula Décima Quinta do contrato original passa a ter a seguinte 
redação: “15.1. O presente contrato, para todos os efeitos legais, terá um valor total de R$ 206.848,98 
(duzentos e seis mil, oitocentos e quarenta e oito reais e noventa e oito centavos), que será suportado pelo 
orçamento vigente.” 3. As partes resolvem ainda, alterar o servidor designado para o exercício da função 
de Gestor titular do contrato, razão pela qual o item 18.1 da Cláusula Décima Oitava passa a ter a seguinte 
redação: “18.1. Ficam designados as servidoras: Sra. PATRICIA MARIA SANCHEZ CARDOSO e Sra. 
ROBERTA FERNANDES GONÇALVES, para, respectivamente, exercerem as funções de gestora titular e 
gestora substituta do contrato, nos termos do art. 67 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, e art. 
4º, §4º do Decreto Municipal 13.832, de 06 de julho de 2.018, para o fim de acompanhamento e fiscalização 
do presente termo contratual.” – ASSINATURA: 30/08/22.
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PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 10.732/22 - PROCESSO Nº 110.860/21- 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU - CONTRATADA: ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE 
VEÍCULOS – OBJETO: As partes resolvem, alterar a Cláusula Primeira, item 1.1 do contrato original, 
com fundamento no § 1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, para o fim de 
acrescer ao objeto do contrato mais 01 (UMA) AMBULÂNCIA TIPO A SIMPLES REMOÇÃO, o qual 
passa a ter a seguinte redação: “1.1. A CONTRATADA obriga-se nos termos de sua proposta anexada ao 
Processo Administrativo nº 110.860/21, a FORNECER 06 (SEIS) AMBULÂNCIAS TIPO A – SIMPLES 
REMOÇÃO, melhor descrita no Anexo I do Edital SMS nº 539/21.” 2. Por via de consequência será 
acrescido ao valor original do contrato a importância de R$ 231.000,00 (duzentos e trinta e um mil reais), 
passando de R$ 1.155.000,00 (um milhão, cento e cinquenta e cinco mil reais) para R$ 1.386.000,00 
(um milhão, trezentos e oitenta e seis mil reais) o valor total do contrato, razão pela qual o item 4.1 da 
Cláusula Quarta do contrato original passa a ter a seguinte redação: “4.1. O CONTRATANTE pagará à 
CONTRATADA pela compra do objeto descrito na Cláusula Primeira a importância de R$ 1.386.000,00 
(um milhão, trezentos e oitenta e seis mil reais), que será suportada pela dotação orçamentária do Município 
de Bauru, da Secretaria Municipal de Saúde. OBS: Ação OEC2-Emenda de Transferência Especial nº 
27990019.”- ASSINATURA: 04/08/22.

CONTRATO Nº 10.923/22 - PROCESSO Nº 96.668/21 – CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU 
- CONTRATADA: MARIMAX COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE E 
VETERINÁRIOS EIRELI ME - OBJETO: A CONTRATADA, obriga-se nos termos de sua proposta 
devidamente anexada ao processo administrativo nº 96.668/21, a fornecer cabos de sensores de oximetria 
de diversas marcas para a atendimento à Secretaria Municipal de Saúde do município de Bauru, melhor 
descritos no Anexo I do Edital SMS 221/22.

LOTE 01

Item Quant. Unid. Especificação Marca/Modelo Valor 
Unitário

1 2 Unidade 

CABO DE SENSOR DE OXIMETRIA 
MARCA EMAI-OXP-10 - REUTILIZÁVEL 
: tipo mesa, cabo tipo soft; Comprimento mínimo 
de 90 cm. 
Código interno 8.15.01.0637-3 

Master Medikal 
Ind Com
Modelo: 

MKSAR20

R$ 207,50

LOTE 02

Item Quant. Unid. Especificação Marca/Modelo Valor 
Unitário

2 1 Unidade 

CABO DE SENSOR DE OXIMETRIA 
MARCA GENERAL MEDITECH-IPX1 / G1B - 
REUTILIZÁVEL: tipo portátil, cabo tipo soft
Comprimento mínimo de 90 cm
Código interno 8.15.01.0638-1

Master Medikal 
Ind Com
Modelo: 

MKSAR45

R$ 200,00

3 1 Unidade 

CABO DE SENSOR DE OXIMETRIA 
MARCA GENERAL MEDITECH-IPX1 / G1B - 
REUTILIZÁVEL: tipo mesa, cabo tipo soft
Comprimento mínimo de 90 cm
Código interno 8.15.01.0639-0

Master Medikal 
Ind Com
Modelo: 

MKSAR45

R$ 200,00

LOTE 07

Item Quant. Unid. Especificação Marca/Modelo Valor 
Unitário

11 1 Unidade 

CABO DE SENSOR DE OXIMETRIA MARCA 
MMED - REUTILIZÁVEL: tipo portátil, cabo tipo 
clip
Comprimento mínimo de 90 cm
Código interno 8.15.01.0650-0

Master Medikal 
Ind Com
Modelo: 

MKAR09

R$ 240,00

LOTE 08

Item Quant. Unid. Especificação Marca/Modelo Valor 
Unitário

12 2 Unidade 

CABO DE SENSOR DE OXIMETRIA MARCA 
NONIN - REUTILIZÁVEL: tipo portátil, cabo tipo 
clip
Comprimento mínimo de 90 cm
Código interno 8.15.01.0651-9

Master Medikal 
Ind Com
Modelo: 

MKAR48

R$ 210,96

PRAZO: 12 meses – VALOR: R$ 1.476,92 - MODALIDADE: Pregão Eletrônico SMS nº 178/22 - 
PROPONENTES: 07 - ASSINATURA: 26/07/22.

CONTRATO Nº 10.974/22 - PROCESSO Nº 154.099/21 – CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU 
- CONTRATADA: MAGNA MÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES 
LTDA – EPP - OBJETO: A CONTRATADA, obriga-se nos termos de sua proposta devidamente anexada 
ao Processo Administrativo nº 154.099/21, A FORNECER 01 (UM) REFRATOR OFTALMOLÓGICO, 
melhor descrito no Anexo I do Edital SMS nº 278/22.
1.2. DISCRIMINAÇÃO DO OBJETO:

Item Especificação Qtde Unidade Marca/ 
Modelo

Valor 
Unitário

Valor 
Total

01

REFRATOR OFTALMOLÓGICO; Em Lentes 
Cilindricas Negativas de 0 a 6,0 Dpt, Intervalo 
de 0,25 Dpt; Com Lentes Esfericas Negativas 
de 0 a 19 Dpt e Positivas de 0 a 16 Dpt, 
Intervalos de 0,25 Dpt; Com Eixo de 0 a 180 
Dpt (intervalo de 5 Dpt); Com Prisma de 0 a 20 
Dpt (intervalo de 1 Dpt), Rotativo; Com Ajuste 
de Distancia, Cilindro Cruzado; Com Distancia 
Interpupilar de 50 a 75 Mm; Garantia de 1 Ano, 
manual Operacional, instalação, treinamento e 
Assistência Técnica;

01 Unitário

China
Wenzhou

TW-
1430A

R$ 
7.900,00

R$ 
7.900,00

PRAZO: 12 meses – VALOR: R$ 7.900,00 - MODALIDADE: Pregão Eletrônico SMS nº 222/22 - 
PROPONENTES: 17 - ASSINATURA: 19/08/22.

CONTRATO Nº 10.975/22 - PROCESSO Nº 73.413/22 – CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
BAURU - CONTRATADA: NUTRIPORT COMERCIAL LTDA - OBJETO: O objeto do presente é a 
AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDER PROGRAMAS DE NUTRIÇÃO 
E MANDADOS JUDICIAIS, E LEITE DE CABRA INTEGRAL PARA ALIMENTAÇÃO ARTIFICIAL 
DE ANIMAIS RECÉM NASCIDOS SUBSTITUINDO O ALIMENTO MATERNO, sendo estes animais 
resgatados pela Divisão de Vigilância Ambiental/Seção de Controle de Zoonoses-SCZ do Município de 
Bauru/SP, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência e na proposta 
final, os quais integram este instrumento, independente de transcrição. 1.2. Especificação do objeto:

Item Qtde Unid. de 
Fornec. Descrição Marca / 

Fabricante
Preço 

Unitário Total

05 97

Frasco de 
01 litro 
(Caixa
com 08 
unid.)

Fórmula para nutrição enteral ou oral, 
nutricionalmente completa, modificada, 
hipercalórica, hiperproteica, com fibras, 
isenta de sacarose, lactose e gluten. 
Constando prazo de validade e com 
características físicas sem alterações. 
Embalagem com 1000 ml. MANDADO 
JUDICIAL

Nutrison 
Protein Plus 
MF / Danone

R$ 34,50 R$ 
3.346,50

07 1.461

Frasco de 
200 ml 
(Caixa 
c/ 24 

frascos)

Fórmula pediátrica para nutrição enteral 
ou oral, nutricionalmente completa, 
líquida, para crianças menores de 06 
anos de idade, com mix de fibras, 
normocalórica, normoproteica. Isenta de 
glúten, lactose e sacarose. Embalagem de 
200 ml, constando: prazo de validade e 
com características físicas sem alterações.

Nutrini Multi 
Fiber / 
Danone

R$ 22,00 R$ 
32.142,00

08 1.875

Sachê 
de 6 g 
(Caixa 
com
15 

sachês)

Mix de simbióticos com fibras e 
probióticos. Apresentação: Saches de no 
mínimo 05 gramas, constando: prazo de 
validade e com características físicas sem 
alterações.

Simbioflora / 
Farmoquímica R$ 4,626 R$ 

8.673,75

PRAZO: 12 meses – VALOR: R$ 44.162,25 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO SMS N° 
247/22 - PROPONENTES: 07 - ASSINATURA: 22/08/22.

CONTRATO Nº 10.976/22 - PROCESSO Nº 73.413/22 – CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU 
- CONTRATADA: AMC SAÚDE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - OBJETO: O objeto do 
presente é a AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDER PROGRAMAS DE 
NUTRIÇÃO E MANDADOS JUDICIAIS E LEITE DE CABRA INTEGRAL PARA ALIMENTAÇÃO 
ARTIFICIAL DE ANIMAIS RECÉM NASCIDOS SUBSTITUINDO O ALIMENTO MATERNO, sendo 
estes animais resgatados pela Divisão de Vigilância Ambiental/Seção de Controle de Zoonoses-SCZ do 
Município de Bauru/SP, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência e 
na proposta final, os quais integram este instrumento, independente de transcrição. 1.2. Especificação do 
objeto:

Item Qtde Unid. 
Fornec. Descrição Marca / 

Fabricante 
Preço 

Unitário Total

6 296

Frasco de 
01 litro

(Caixa com 
08 unid.)

Dieta enteral polimérica, 
hipercalórica e hiperproteica, 
com fibras, isenta de sacarose, 
específica para diabético. 
Embalagem de 1.000ml, 
constando: prazo de validade e 
com características físicas sem 
alterações. Mandado Judicial

Diben 1.5 kcal / 
Fresenius R$ 55,00 R$ 

16.280,00

PRAZO: 12 meses – VALOR: R$ 16.280,00 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO SMS N° 
247/22 - PROPONENTES: 07 - ASSINATURA: 22/08/22.

CONTRATO Nº 10.978/22 - PROCESSO Nº 73.413/22 – CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU 
- CONTRATADA: M.E.G. ALIMENTOS E NUTRIÇÃO LTDA - OBJETO: O objeto do presente 
contrato é a AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDER PROGRAMAS DE 
NUTRIÇÃO E MANDADOS JUDICIAIS, E LEITE DE CABRA INTEGRAL PARA ALIMENTAÇÃO 
ARTIFICIAL DE ANIMAIS RECÉM NASCIDOS SUBSTITUINDO O ALIMENTO MATERNO, sendo 
estes animais resgatados pela Divisão de Vigilância Ambiental/Seção de Controle de Zoonoses-SCZ do 
Município de Bauru/SP, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência e 
na proposta final, os quais integram este instrumento, independente de transcrição. Especificação do objeto:

ITEM QTDE UNID. DE 
FORNEC. DESCRIÇÃO MARCA / 

FABRICANTE 
PREÇO 

UNITÁRIO TOTAL

09 120

Sachê de 
10 g

(Caixa c/ 30 
sachês)

Colágeno hidrolisado em 
pó. Embalagem em sachê de 
no mínimo 10g, constando: 
prazo de validade e com 
características físicas sem 
alterações. 
MANDADO JUDICIAL.

Colagentek / 
Vitafor R$ 4,00 R$ 480,00

PRAZO: 12 meses – VALOR: R$ 480,00 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO SMS N° 247/22 
- PROPONENTES: 07 - ASSINATURA: 22/08/22.
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CONTRATO Nº 11.002/22 - PROCESSO Nº 29.494/12– LOCATÁRIO: MUNICÍPIO DE BAURU 
- LOCADORA: P2 LP ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS - OBJETO: O presente 
contrato tem como objeto a LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA AZARIAS LEITE, Nº 13-38, 
nesta cidade de Bauru/SP, registrado junto ao 1º Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e 
Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de Bauru sob o número 25.056, de propriedade da LOCADORA. 2.1. 
A presente locação visa atender finalidade pública, não residencial, sendo o imóvel locado utilizado para a 
instalação do Centro de Atenção Psicossocial Infanto Juvenil – CAPS I, vinculado à Secretaria Municipal 
de Saúde. - PRAZO: 24 meses – VALOR: R$ 96.000,00 - MODALIDADE: Dispensa de Licitação, nos 
termos do art. 24, Inciso X, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993. - ASSINATURA: 25/08/22.

CONTRATO Nº 11.007/22 - PROCESSO Nº 27.104/20 – Ap. nº 17.162/04 (capa) – LOCATÁRIO: 
MUNICÍPIO DE BAURU - LOCADORA: CARLOS ANTONIO GABRIEL / ERMÍNIA ARTERO 
GABRIEL - OBJETO: O presente contrato tem como objeto a locação do imóvel situado na Rua XV de 
Novembro, nº 3-36, Centro, nesta cidade de Bauru, Estado de São Paulo, registrado junto ao 1º Oficial 
de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de Bauru sob o 
número 52421 de propriedade dos LOCADORES. 2.1. A presente locação visa atender finalidade pública, 
não residencial, sendo o imóvel locado utilizado única e exclusivamente para abrigar o Centro de Testagem 
e Aconselhamento – CTA/COAS - da Secretaria Municipal de Saúde. - PRAZO: 24 meses – VALOR: R$ 
120.000,00 - MODALIDADE: Dispensa de Licitação com fundamento no art. 24, Inciso X, da Lei Federal 
nº 8.666, de 21 de junho de 1.993 - ASSINATURA: 26/08/22.

CONTRATO Nº 11.025/22 - PROCESSO Nº 87.985/22 – CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU - 
CONTRATADA: TECNOMAC BRAZHYU EQUIPAMENTOS EIRELI - OBJETO: A CONTRATADA, 
obriga-se nos termos de sua proposta devidamente anexada ao Processo Administrativo nº 87.985/22, A 
FORNECER 02 (DUAS) EMPILHADEIRAS ELÉTRICAS, melhor descritas no Anexo I do Edital SMS 
n° 335/22.PRAZO: 12 meses – VALOR: R$ 150.000,00 - MODALIDADE: Pregão Eletrônico SMS nº 
269/22 - PROPONENTES: 09 - ASSINATURA: 02/09/22, conforme art. 61, parágrafo único da Lei 
Federal nº 8.666/93.

Seção III
Editais

CONSELHOS E FUNDOS MUNICIPAIS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – CAE. 

(GESTÃO 2022 - 2026)
(dia 06/10/2022, quinta-feira, às 14:00 horas de forma presencial

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 Ordinária, dia 06/10/2022, 
às 14:00 horas, que ocorrerá de forma presencial na sede da Secretaria Municipal da Educação de Bauru, 
localizada na Alameda Dama da Noite nº 3-14 Parque Vista Alegre. 
Pauta:  - Explicações sobre a prestação de contas;
            - Escrita do plano de ação;
            - Informes Gerais.

RESOLUÇÃO Nº 012/2022-CMDCA
DISPÕE SOBRE O PROCESSO ELEITORAL PARA A COMPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO 
DA SOCIEDADE CIVIL NO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE- CMDCA, GESTÃO 2022/2024
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente- CMDCA , no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pelos artigos 12 Inciso IX e artigo 13 da  Lei Municipal nº 3473/1992, alterado pelo artigo 
1º da Lei nº 5687/2008, com base nas deliberações tomadas em reunião extraordinária realizada em 14 de 
setembro de 2022,

RESOLVE
Artigo 1º - A Comissão Eleitoral fica constituída pelos seguintes membros como segue:
Sociedade  Civil:
Andréa Ferreguti
Anderson Michel dos Reis 
Guilherme Sabino de Godoy Filho
Poder Público
Ana Cristina Camargo Pereira
Rosa Maria Otuka Barbosa Pereira 
Artigo 2º - A Comissão Eleitoral tem como atribuições:
1. Redigir a resolução e o edital que regulamentam a eleição dentro dos parâmetros da lei municipal e 
regimento interno do CMDCA;
2. Estabelecer estratégias de mobilização e divulgação do pleito junto à sociedade civil, 
3. Avaliar e deliberar sobre as inscrições à luz das normativas;
4. Decidir sobre o deferimento e indeferimento dos recursos;
5. Acompanhar o processo eleitoral até a instalação da Assembléia de Eleição, auxiliando os segmentos no 
processo de organização e habilitação de candidatos e eleitores, sendo que os casos omissos e as dúvidas 
serão por ela dirimidos.

Artigo 3º - Os componentes da comissão eleitoral estão impedidos de concorrer às vagas de conselheiros 
de direitos.
Artigo 4º - Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.

Bauru, 23 de setembro de 2022.
Natália Isabele Barbe

Presidente do Conselho Municipal de Direito da Criança e Adolescente – CMDCA Bauru

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - CMCN
CONSELHO MUNICIPAL DA COMUNIDADE NEGRA

Prezados (as) Senhores (as),
O Conselho Municipal da Comunidade Negra de Bauru convoca para a reunião extraordinária do dia 29 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: 26 de setembro de 2022 (Quinta-Feira)
Horário: das 19h00min às 20h00min.
Local: aplicativo Google.Meet 
Link da vídeo chamada: Será publicado no grupo do CMCN 10 minutos antes da reunião

Pauta
Apresentação dos candidatos com propostas relativas à População negra
Atenciosamente,

Sebastiana de Fátima Gomes
Presidenta do Conselho Municipal da Comunidade Negra - Gestão 2021/2023

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAURU

Prezado (a) Conselheiro (a).
Em conformidade com o Artigo 9º, da Lei 4669, de 07 de maio de 2.001, convocamos Vossa Senhoria para 
Reunião do Conselho Municipal de Saúde para deliberação da pauta abaixo:
· Informes; 
· Aprovação da ATA do dia 22/08/2022;
· Indicação para Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora – CISTT;
· Apresentação da Prestação de Contas do 2º Quadrimestre de 2022;
· Apresentação da LOA 2023;
· Apresentação de adequação de algumas metas com inconsistências constante do Plano Municipal de 

Saúde;
·  Transição da UBS Godoy para USF Godoy 
· Ampliação de atendimento até às 19h da UBS nova esperança
Reunião Ordinária CMS – Virtual
26/09/2022 – 19:00hs
Observação: os interessados que desejam participar da reunião que não sejam membros do CMS, deverão 
solicitar o link da reunião através do e-mail : conselhomunicipaldesaude.bauru@gmail.com 
Dra Graziela de Almeida Prado e Piccino Marafiotti
Coordenadora Conselho Municipal de Saúde de Bauru
Atenção ao inciso III do artigo 3º do Regimento Interno do CMS, “as reuniões ordinárias e extraordinárias 
deverão ter um limite máximo de 2 horas de duração, podendo ser modificado pelo pleno”

AVISOS

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - 
Edital n.º 508/2022 - Processo nº 89.929/2022 – Modalidade: Pregão Eletrônico nº 380/2022 – Tipo: 
Menor Preço por Lote exclusivo para empresas enquadradas como ME/EPP – através de Contrato - 
Objeto: AQUISIÇÃO DE TELEVISORES E SUPORTE PARA TELEVISOR, DEVIDAMENTE 
ESPECIFICADOS NO ANEXO I DO EDITAL,– Interessada: Secretaria Municipal da Educação. 
RECEBIMENTO DA PROPOSTA ELETRÔNICA: Até às 9h do dia 07 de outubro de 2.022. 
ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: dia 07 de outubro de 2.022, às 09h. Informações na Div. 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) 3214-4744. 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: 820900801002022OC00494, onde se realizará a sessão de pregão eletrônico. Bauru, 
23/08/2022 – Davison de Lima Gimenes – Diretor da Divisão de Compras e Licitações–SME.

NOTIFICAÇÃO DE DECISÃO DE RECURSO E AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO - 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - Edital nº 415/22 - Processo n.º 88.487/22 - Modalidade: 
Pregão Eletrônico n.º 298/22 - Tipo: Menor Preço Por Lote Objeto: AQUISIÇÃO PARCELADA COM 
ESTIMATIVA ANUAL DE 100 (CEM) FILTROS E 1000 (MIL) ELEMENTOS FILTRANTES, 
DEVIDAMENTE ESPECIFICADO NO ANEXO I DO EDITAL, PELO SISTEMA DE REGISTRO 
DE PREÇOS – Interessada: Secretaria Municipal da Educação – D E C I S Ã O: A Sra. Secretária 
Municipal da Educação, embasado no parecer apensado ao processo fls. 335/337 dos autos, INDEFERIU 
o recurso interposto pela licitante LA STOR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, mantendo o resultado 
fracassado do certame. Por conseguinte, ENCERROU A LICITAÇÃO em 22/09/2022 da seguinte forma: 
LOTE 01 – FILTROS E ELEMENTOS FILTRANTES – EXCLUSIVO ME/EPP 
FRACASSADO
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IT QDTE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS MARCA R$ 
UNIT.

R$ 
TOTAL

01 100

FILTRO DE CARVÃO ATIVADO: para retenção de 
matéria orgânica e cloro existente na água, apresentando 
elemento filtrante. Corpo do Filtro ABS (com base para 
fixação na parede). Elemento Filtrante com Carvão 
Ativo; Bica; Niple; Anel O’ring (guarnição de vedação); 
fácil instalação e fácil substituição do elemento filtrante. 
O Elemento Filtrante deve ter a cápsula construída em 
polipropileno, celulose, resina e carvão ativado (com 
rosca descartável), deve fazer a retenção de areia, 
barro, ferrugem, lodo, limo, cloro, sabores e odores 
indesejados, além de evitar a proliferação de bactérias. 
Com vazão máxima de 70 a 200 litros/hora. Com 
certificação do INMETRO. O filtro deve ser compatível 
com elemento filtrante (item 02 do lote).

X R$ X R$ X

02 1000

ELEMENTO FILTRANTE: - PEÇAS PARA 
REPOSIÇÃO – COMPATÍVEL PARA FILTROS 
MODELO AP 200 Cápsula construída em 
polipropileno, celulose, resina e carvão ativado (com 
rosca – descartável), deve fazer a retenção de areia, 
barro, ferrugem, lodo, limo, cloro, sabores e odores 
indesejados, além de evitar a proliferação de bactérias. 
Com vazão máxima de 70 a 200 litros/hora. Com 
certificação do INMETRO.

X R$ X R$ X

Bauru, 23/09/22 – Davison de Lima Gimenes – Diretor da Divisão de Compras e Licitações–SME.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 372/2022 – PROCESSO Nº 73.429/2022 – CONTRATANTE: 
SERVI MAIS DE SÃO JOSÉ ATACADISTA LTDA – OBJETO: AQUISIÇÃO DE MIX DE 
CASTANHAS, AMENDOIM E FRUTA SECA, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. - 
Interessadas: Secretaria Municipal de Educação e Departamento de Água e Esgoto, cujas especificações 
estão indicadas no Anexo I do Edital nº 342/2022, mediante emissão de Notas de Empenho e conforme os 
termos de sua proposta anexada ao processo administrativo e preço abaixo: 
LOTE 01 – MIX DE CASTANHAS, AMENDOIM E FRUTA SECA – COTA PRINCIPAL

ITEM ESTIM.
ANUAL UNID. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA

VALOR 
UNIT.

R$
MARCA

01 15.368 KG Mix de castanhas, amendoim e fruta seca: 
Melhor descrito no Anexo I do Edital nº 342/2022 R$52,05 NUTRILANDIA

LOTE 02 – MIX DE CASTANHAS, AMENDOIM E FRUTA SECA – COTA RESERVADA

ITEM ESTIM.
ANUAL UNID. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA

VALOR 
UNIT.

R$
MARCA

01 5.122 KG Mix de castanhas, amendoim e fruta seca: 
Melhor descrito no Anexo I do Edital nº 342/2022 R$52,05 NUTRILANDIA

PRAZO: 01 ano –– MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nº 239/2022 – ASSINATURA: 09/09/2022 
VALIDADE: 08/09/2023. Bauru, 23/09/2022 – Davison de Lima Gimenes – Dir. da Divisão de Compras 
e Licitações – SME.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 373/2022 – PROCESSO Nº 76.050/2022 – CONTRATANTE: 
SERVI MAIS DE SÃO JOSÉ ATACADISTA LTDA – OBJETO: AQUISIÇÃO DA QUANTIDADE 
ESTIMADA ANUAL DE 10.200 QUILOS DE GRÃO DE BICO COZIDO, PELO SISTEMA DE 
REGISTRO DE PREÇOS. - Interessadas: Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal do 
Bem Estar Social e Departamento de Água e Esgoto, cujas especificações estão indicadas no Anexo I do 
Edital nº 347/2022, mediante emissão de Notas de Empenho e conforme os termos de sua proposta anexada 
ao processo administrativo e preço abaixo: 
LOTE 01 – GRÃO DE BICO COZIDO – COTA PRINCIPAL

ITEM ESTIM.
ANUAL UNID. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA

VALOR 
UNIT.

R$
MARCA

01 7.650 KG Grão de bico cozido: Melhor descrito no Anexo I 
do Edital nº 347/2022 R$13,80 SELDORADO

LOTE 02 – GRÃO DE BICO COZIDO – COTA RESERVADA

ITEM ESTIM.
ANUAL UNID. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA

VALOR 
UNIT.

R$
MARCA

01 2.550 KG Grão de bico cozido: Melhor descrito no Anexo I 
do Edital nº 347/2022 R$13,80 SELDORADO

PRAZO: 01 ano –– MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nº 253/2022 – ASSINATURA: 12/09/2022 
VALIDADE: 11/09/2023. Bauru, 23/09/2022 – Davison de Lima Gimenes – Dir. da Divisão de Compras 
e Licitações – SME.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 23.316/2022 – Modalidade: Pregão Eletrônico n° 324/2022 – EXCLUSIVA PARA 
PARTICIPAÇÃO DE ME’S EPP’S – por meio da INTERNET – Tipo Menor Preço por item – Objeto: 
aquisição de 60 (sessenta) cintos tipo tirante para prancha de resgate e 24 (vinte e quatro) bolsa de lona 
para ferramentas. A Data do Recebimento das Propostas será até dia 07/10/2022 às 09h - A abertura da 
Sessão dar-se-á no dia 07/10/2022 às 09h – Pregoeiro: Otávio Guadagnucci Fontanari. O Edital completo e 

informações poderão ser obtidos na Divisão de Compras e Licitações, Rua Gérson França, 7-49, 1º andar, 
CEP: 17015-200 – Bauru/SP, fone (14) 3104-1463/1464/1465, ou pelo site www.bauru.sp.gov.br ou www.
bec.sp.gov.br, OC 820900801002022OC00   504 e 820900801002022OC00   505, onde se realizará a sessão 
de pregão eletrônico, com os licitantes devidamente credenciados.
Bauru, 23/09/2022 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Mariana Mendes Vilela Avallone – Diretora da Divisão de Compras e Licitações -  S.M.S.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 107.170/2022 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 367/2022 – AMPLA 
PARTICIPAÇÃO - por meio da INTERNET – Tipo Menor Preço por Item – Objeto: aquisição anual 
estimada de suplementos alimentares para atendimento ao Programa de Nutrição e Suplementação 
Alimentar (PNSA). A Data do Recebimento das Propostas será até dia 07/10/2022 às 09h - A abertura da 
Sessão dar-se-á no dia 07/10/2022 às 09h – Pregoeira: Monica Alesandra de Oliveira. O Edital completo 
e informações poderão ser obtidos na Divisão de Compras e Licitações, Rua Gérson França, 7-49, 1º 
andar, Centro, CEP: 17015-200 – Bauru/SP, fone (14) 3104-1463/1465, ou pelo site www.bauru.sp.gov.
br ou www.bec.sp.gov.br, OC 820900801002022OC00502 e 820900801002022OC00503  AMPLA 
PARTICIPAÇÃO, onde se realizará a sessão de pregão eletrônico, com os licitantes devidamente 
credenciados. 
Bauru, 23/09/2022 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Mariana Mendes Vilela Avallone – Diretora da Divisão de Compras e Licitações – S.M.S.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 99.954/2022– Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 362/2022 – Sistema de Registro de 
Preço – AMPLA PARTICIPAÇÃO – por meio da INTERNET – Tipo Menor Preço por Item – Objeto: 
aquisição anual estimada de diversos medicamentos para o Município.  A Data do Recebimento das 
Propostas será até dia 07/10/2022 às 9h - A abertura da Sessão dar-se-á no dia 07/10/2022 às 9h – 
Pregoeira: Mari Yasuoka. O Edital completo e informações poderão ser obtidos na Divisão de Compras 
e Licitações, Rua Gérson França, 7-49, 1º andar, Centro, CEP: 17015-200 – Bauru/SP, fone (14) 3104-
1463/1419, ou pelo site www.bauru.sp.gov.br ou www.bec.sp.gov.br, OC 820900801002022OC00506 
e OC 820900801002022OC00507 onde se realizará a sessão de pregão eletrônico, com os licitantes 
devidamente credenciados.
Bauru, 23/09/2022 – compras_saude@bauru.sp.gov.br 
Mariana Mendes Vilela Avallone – Diretora da Divisão de Compras e Licitações – S.M.S.

NOTIFICAÇÃO DE RESULTADO DE RECURSO - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
BAURU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
Processo: 88.136/2022 – Modalidade: Pregão Eletrônico n° 304/2022 – DIFERENCIADA NO MODO 
COTA RESERVADA PARA ME’S E EPP’S – por meio da INTERNET – Tipo Menor Preço por Item – 
Objeto: aquisição anual estimada de aparelhos de ar condicionado e cortinas de ar. 
Assunto: Recurso contra a decisão do pregoeiro.
Recorrente: QUALITY ELETROMOVEIS LTDA
O pregoeiro juntamente com sua equipe de apoio resolve acatar o recurso impetrado pela empresa 
recorrente, sendo realizada a retomada da Sessão Pública no item 1.
A íntegra da decisão do pregoeiro encontra-se na Divisão de Compras e Licitações da Secretaria Municipal 
de Saúde.
Bauru – 23/09/2022 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Dra Alana Trabulsi Burgo – Secretária Municipal de Saúde.

AVISO DE RETOMADA DE LICITAÇÃO - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 88.136/2022 – Modalidade: Pregão Eletrônico n° 304/2022 – DIFERENCIADA NO MODO 
COTA RESERVADA PARA ME’S E EPP’S – por meio da INTERNET – Tipo Menor Preço por Item 
– Objeto: aquisição anual estimada de aparelhos de ar condicionado e cortinas de ar. Aberto no dia 
31/08/2022 às 9 h.
Notificamos aos interessados no certame epigrafado que a sessão pública da referida licitação será 
RETOMADA em 30/09/2022 às 9h – OC 820900801002021OC00425 oferta de compra destinada à 
AMPLA PARTICIPAÇÃO.
Bauru, 23/09/2022 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Mariana Mendes Vilela Avallone – Diretora da Divisão de Compras e Licitações - S.M.S.

NOTIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 99.694/2022 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 347/2022 – Sistema de Registro 
de Preços – AMPLA PARTICIPAÇÃO – por meio da INTERNET – Tipo Menor Preço por Item – 
Objeto:  aquisição anual estimada de suplementos alimentares para atendimento a Mandados Judiciais 
e ao Programa de Nutrição e Suplementação Alimentar. Aberto no dia 15/09/2022 às 9 h. Notificamos 
aos interessados no Processo licitatório epigrafado, que o julgamento e a classificação havidos foram 
devidamente homologados pela Sra. Secretária Municipal de Saúde em 22/09/2022 e pela Prefeita 
Municipal em 22/09/2022, às empresas abaixo, conforme segue abaixo:
MEDIC & NUTRE COMÉRCIO EIRELI
Item 06 - Alimento líquido, a base de extrato de soja, isento de traços de leite e lactose, glúten e colesterol, 
Sabor Original, Embalagem de 1000 ml, à R$ 7,00 unitário, Fabricante / Marca: COCA-COLA/ADES 
–  CAIXA C/6.
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA
Item 05 - Alimento em pó, a base de proteína isolada de soja, para crianças acima de 01 de idade, com 
vitaminas e minerais. Isento de sacarose, lactose, colesterol, sem traços de leite de vaca e proteína animal. 
Sabor baunilha ou natural, à R$ 68,75 unitário, Fabricante / Marca: DANONE/MILNUTRI SOJA – LATA 
800 GR / CAIXA C/ 12.
Item 07- Complemento alimentar lácteo, em pó, para crianças, enriquecido com proteínas de alto valor 
biológico, vitaminas e minerais, com cálcio e ferro, Sabor baunilha, à R$ 16,38 unitário, Fabricante / 
Marca: DANONE/SUSTAIN JUNIOR –  LATA 350 GR/ CAIXA C/ 12.
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Item 10 - Fórmula infantil de seguimento para lactentes destinada as necessidades dietoterápicas 
especificas, à base de proteína isolada de soja, em pó, rico em cálcio. Isenta de lactose, glúten e sem traços 
de leite de vaca, à R$ 55,76 unitário, Fabricante / Marca: DANONE/APTAMIL SOJA 2 –  LATA 800 GR/ 
CAIXA C/ 12.
Item 12 - Fórmula infantil para lactentes e de seguimento para lactentes e/ ou crianças de primeira 
infância, destinada as necessidades dietoterápicas especificas, com restrição de lactose ou isenta de 
lactose, à R$ 75,00 unitário, Fabricante / Marca: DANONE/APTAMIL SL PROEXPERT –  LATA 800 
GR/ CAIXA C/ 12.
Item 14 - Fórmula infantil modificada para lactentes e de seguimento para lactentes e crianças de primeira 
infância, destinada as necessidades dietoterápicas especificas, nutricionalmente completa, em pó, com 
densidade calórica 1,0 Kcal/ml, com prebióticos, DHA e ARA. Isenta de sacarose e glúten, à R$ 116,00 
unitário, Fabricante / Marca: DANONE/INFATRINI –  LATA 400 GR/ CAIXA C/ 12.
Item 16 - Fórmula para nutrição enteral ou oral, elementar, a base de 100% aminoácidos livres não 
alergênicos, para crianças menores de 10 anos de idade, destinada as necessidades dietoterápicas 
específicas, em pó, enriquecida com vitaminas e minerais. Isenta de proteínas lácteas, lactose, traços de 
leite de vaca, sacarose, galactose, frutose e glúten, à R$ 196,40 unitário, Fabricante / Marca: DANONE/
NEO ADVANCE – LATA 400 GR/ CAIXA C/ 04.
TCM COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
Item 01 - Fórmula infantil de partida para lactentes, adicionada de prebióticos (de 0 até 5 meses e 29 
dias), à R$ 35,36 unitário, Fabricante / Marca: NESTLE/NESTOGENO 1 – LATA 800 GR/ CAIXA C/ 06.
Item 02 - Fórmula infantil de seguimento para lactentes adicionada de prebióticos (de 6º mês até 11 meses 
e 29 dias), à R$ 28,80 unitário, Fabricante / Marca: NESTLE/ NESTOGENO 2 – LATA 800 GR/ CAIXA 
C/6.
Item 15 - Fórmula infantil para lactentes, de seguimento para lactentes e / ou crianças de primeira 
infância, destinada as necessidades dietoterápicas especificas, hipoalergênica, à base de proteína do soro 
do leite parcialmente hidrolisada. Isenta de sacarose, frutose e glúten, à R$ 68,00 unitário, Fabricante / 
Marca: NESTLE/NAN HÁ – LATA 800 GR.
ITENS FRACASSADOS
Item 03 - Alimento à base de cereais para alimentação infantil, composto de arroz;
Item 04 - Alimento à base de cereais para alimentação infantil, composto de milho;
ITENS REVOGADOS:
Item 08 - Espessante para uso enteral ou oral, instantâneo, de fácil diluição, lactose, sacarose e glúten.
Item 09 - Fórmula Infantil de seguimento para crianças de primeira infância, a partir de 10 meses de 
idade, adicionada de prebióticos e DHA.
Item 11 - Fórmula infantil para lactentes e de seguimento para lactentes e / ou crianças de primeira 
infância, destinada as necessidades dietoterápicas específicas, à base de proteína extensamente hidrolisada 
do soro do leite. Com restrição de lactose ou isenta de lactose, galactose, sacarose e glúten.
Item 13 - Fórmula infantil para lactentes e de seguimento para lactentes e/ ou crianças de primeira 
infância, destinada as necessidades dietoterápicas especificas, anti regurgitação.
Bauru, 23/09/2022 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Mariana Mendes Vilela Avallone – Diretora da Divisão de Compras e Licitações -  S.M.S.

AVISO DE CONVOCAÇÃO - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 99.694/2022 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 347/2022 – Sistema de Registro de 
Preço – AMPLA PARTICIPAÇÃO – por meio da INTERNET – Tipo Menor Preço por Item – Objeto: 
aquisição anual estimada de suplementos alimentares para atendimento a Mandados Judiciais e ao 
Programa de Nutrição e Suplementação Alimentar. Ficam convocadas, dentro do prazo de cinco (05) 
dias úteis a contar da data desta publicação, para assinatura da ata, as empresas abaixo:
MEDIC & NUTRE COMÉRCIO EIRELI
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA
TCM COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
Bauru, 23/09/2022 - compras _saude@bauru.sp.gov.br 
Mariana Mendes Vilela Avallone – Diretora da Divisão de Compras e Licitações -  S.M.S.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 356/2022 - PROCESSO Nº 175.777/2021 - 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU – FORNECEDOR: GOLDEM DISTRIBUIDORA 
E REPRESENTAÇÃO EIRELI – Interessado: Gabinete da Prefeita e as Secretarias Municipais: de 
Obras, Meio Ambiente, Administrações Regionais, Agricultura e Abastecimento e EMDURB, cujas 
especificações estão indicadas no anexo I do Edital e do Processo Administrativo n. 175.777/21, mediante 
emissão de Notas de Empenho, conforme termos de sua proposta devidamente anexada ao processo 
administrativo e preços abaixo consignados:
LOTE 1 – PNEUS – CÓDIGO 3783790 – CLASSE 2610 – AMPLA PARTICIPAÇÃO.

ITEM Unid. Qtd. 
Estimada PRODUTO MARCA /

 MODELO
VALOR 

UNITÁRIO  

1 UNID 193 PNEU 175/70 R13, NOVO 
(PRIMEIRA LINHA)

GOODYEAR/EDGE 
TOURING R$ 313,47

LOTE 4 – PNEUS – CÓDIGO 4101618 – CLASSE 2610 – AMPLA PARTICIPAÇÃO.

ITEM Unid. Qtd. 
Estimada PRODUTO MARCA / 

MODELO
VALOR 

UNITÁRIO  

1 UNID 240
PNEU 185R14C 08 LONAS (PNEU 
DE CARGA PARA KOMBI), 
NOVO (PRIMEIRA LINHA)

GOODYEAR/
CARGO 

MARATHON 2
R$ 470,05

LOTE 6– PNEUS – CÓDIGO 4101634 – CLASSE 2610 – AMPLA PARTICIPAÇÃO.

ITEM Unid. Qtd. 
Estimada PRODUTO MARCA / 

MODELO
VALOR 

UNITÁRIO  

1 UNID 162
PNEU 185R14 (PNEU PARA 
KOMBI) NOVO (PRIMEIRA 
LINHA)

GOODYEAR/
CARGO 

MARATHON 2
R$ 455,20

PRAZO: 01 ano – MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 203/2022– ASSINATURA: 
09/09/2022 – VALIDADE: 08/09/2023.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 358/2022 - PROCESSO Nº 175.777/2021 - CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU – FORNECEDOR: VICENZO PNEUS E-COMMERCE LTDA – 
Interessado: Gabinete da Prefeita e as Secretarias Municipais: de Obras, Meio Ambiente, Administrações 
Regionais, Agricultura e Abastecimento e EMDURB, cujas especificações estão indicadas no anexo I do 
Edital e do Processo Administrativo n. 175.777/21, mediante emissão de Notas de Empenho, conforme 
termos de sua proposta devidamente anexada ao processo administrativo e preços abaixo consignados:
LOTE 2 – PNEUS – CÓDIGO 3783804  – CLASSE 2610 – AMPLA PARTICIPAÇÃO.

ITEM Unid. Qtd. 
Estimada PRODUTO MARCA / 

MODELO VALOR UN. 

1 UNID 66 PNEU 185/65 R14, NOVO 
(PRIMEIRA LINHA)

JK – ULTIMA 
SPORT R$ 310,60

LOTE 8 – PNEUS – CÓDIGO 429897 – CLASSE 2610 – AMPLA PARTICIPAÇÃO.

ITEM Unid. Qtd. 
Estimada PRODUTO MARCA /

 MODELO VALOR UN. 

1 UNID 20 PNEU 205/75 R16, NOVO 
(PRIMEIRA LINHA)

XBRI – 
CARGOPLUS R$ 584,50  

PRAZO: 01 ano – MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 203/2022– ASSINATURA: 
09/09/2022 – VALIDADE: 08/09/2023.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 363/2022 - PROCESSO Nº 15.468/2022 - CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU – FORNECEDOR: SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI 
– Interessado: Secretarias Municipais, Gabinete do Prefeito e Fundação de Previdência dos Servidores 
Públicos Municipais Efetivos de Bauru – Funprev, cujas especificações estão indicadas no anexo I do 
Processo Administrativo n. 15.468/2022, mediante emissão de Notas de Empenho, conforme termos de sua 
proposta devidamente anexada ao processo administrativo e preços abaixo consignados:
LOTE 1 – CHÁ MATE

Item Qtde. Estim. 
Anual. Un. Especificações Mínimas Marca Valor Un. R$

1 8.534 CX

CHÁ MATE DE PRIMEIRA 
QUALIDADE (FOLHAS 
TOSTADAS DE ERVA MATE) - 
CAIXA DE 250 GRAMAS.

União R$ 3,51

PRAZO: 01 ano – MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 140/2022– ASSINATURA: 
13/09/2022 – VALIDADE: 12/09/2023.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 364/2022 - PROCESSO Nº 15.434/2022 - CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU – FORNECEDOR: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE 
LIMPEZA MACATUBA LTDA – Interessado: Secretarias Municipais, Gabinete do Prefeito, Corpo de 
Bombeiros, DAE, Funprev, cujas especificações estão indicadas no anexo I do Processo Administrativo n. 
15.434/2022 Apens.24.701/2022 e 24.712/2022, mediante emissão de Notas de Empenho, conforme termos 
de sua proposta devidamente anexada ao processo administrativo e preços abaixo consignados:
LOTE 1 – SABONETES – COTA PRINCIPAL 

Item Un. Qtde. Especificações Marca Valor Un. R$

1 Un. 1632

SABONETE COM GLICERINA 
(EMBALADO INDIVIDUALMENTE), 
peso líquido mín. 85g, sem parabeno. Na 
embalagem deverá conter o número de 
registro junto à ANVISA. 

Phebo 2,87

2 GALÃO 4.349

SABONETE LÍQUIDO PARA BANHEIRO, 
aspecto viscoso e perolado, fragrância suave, 
com substâncias hidratantes, para limpeza 
das mãos e pele, embalagem galão 05 litros. 
Na embalagem deverá conter o número de 
registro junto à ANVISA.   

Show Clean- 
Carol 10,86

3 Un. 634

SABONETE LÍQUIDO EM REFIL COM 
BICO DOSADOR para ser utilizado em 
qualquer saboneteira dosadora de 800 ml, 
aspecto viscoso e perolado, para limpeza 
das mãos e do rosto. Na embalagem deverá 
conter o número de registro junto à ANVISA.  

Trilha 6,52

PRAZO: 01 ano – MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 088/2022– ASSINATURA: 
13/09/2022 – VALIDADE: 12/09/2023.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 365/2022 - PROCESSO Nº 15.434/2022 - CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU – FORNECEDOR: SAN’ MARCOS VASSOURAS E PRODUTOS DE 
LIMPEZA LTDA – Interessado: Secretarias Municipais, Gabinete do Prefeito, Corpo de Bombeiros, 
DAE, Funprev, cujas especificações estão indicadas no anexo I do Processo Administrativo n. 15.434/2022 
Apens.24.701/2022 e 24.712/2022, mediante emissão de Notas de Empenho, conforme termos de sua 
proposta devidamente anexada ao processo administrativo e preços abaixo consignados:

Un. Qtde. Especificações Marca Valor Un. R$

UND 7.871

Vassoura tipo caipira, reforçada. Cepa de palha, 
com cerdas de palha, tipo 05 fios, amarração com 
arame, cabo de madeira medindo no mínimo de 
120 cm. De primeira qualidade.

San’Marcos 16,79

PRAZO: 01 ano – MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 088/2022– ASSINATURA: 
13/09/2022 – VALIDADE: 12/09/2023.
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 366/2022 - PROCESSO Nº 15.434/2022 - CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU – FORNECEDOR: ANA VALÉRIA TONELOTTO – Interessado: 
Secretarias Municipais, Gabinete do Prefeito, Corpo de Bombeiros, DAE, Funprev, cujas especificações 
estão indicadas no anexo I do Processo Administrativo n. 15.434/2022 Apens.24.701/2022 e 24.712/2022, 
mediante emissão de Notas de Empenho, conforme termos de sua proposta devidamente anexada ao 
processo administrativo e preços abaixo consignados:

Un. Qtde. Especificações Marca Valor Un. R$

UND 11.478

Vassoura de cerdas de nylon flexível, base em 
plástico resistente com comprimento mínimo de 24 
cm, cerdas com comprimento mínimo de 11cm, com 
cabo de madeira ou metal revestido em plástico, 
com rosca para fixação na base, mínimo de 120 cm 
de comprimento. (Tolerância de 2 cm para mais ou 
para menos no comprimento da base).

DSR 8,08

PRAZO: 01 ano – MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 088/2022– ASSINATURA: 
13/09/2022 – VALIDADE: 12/09/2023.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 367/2022 - PROCESSO Nº 15.488/2022 - CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU – FORNECEDOR: ON-X COMÉRCIO E SOLUÇÕES EDUCACIONAIS 
EIRELI – Interessado: Secretarias Municipais e o Gabinete do Prefeito, cujas especificações estão 
indicadas no Anexo I do Processo Administrativo n.º 15.488/2022, mediante emissão de Notas de 
Empenho, conforme termos de sua proposta devidamente anexada ao processo administrativo e preços 
abaixo consignados:
LOTE 01 – PASTAS

Item Qtd. Un. Especificações Mínimas Marca Valor Unit. (R$)

1 2.628 Unid.

Pasta em “L” Ofício em polipropileno flexível, 
transparente, para transporte e armazenamento 
de documentos. Deverá ter a medida mínima de 
33x23cm (Altura x Largura). De primeira qualidade.

ACP R$ 0,78

2 4.336 Unid. Pasta plástica transparente, com elástico, tamanho 
ofício. De primeira qualidade. ACP R$ 2,05

3 3.241 Unid. Pasta tipo polionda escolar, larga, com elástico, com 
altura aproximada de 5cm. De primeira qualidade. POLIBRAS R$ 5,17

4 2.463 Unid. Pasta tipo polionda escolar, larga, com elástico, com 
altura aproximada de 3cm. De primeira qualidade. POLIBRAS R$ 4,38

PRAZO: 01 ano – MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 161/2022 – ASSINATURA: 
13/09/2022 – VALIDADE: 12/09/2023.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 380/2022 - PROCESSO Nº 59.664/2022 - CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU – FORNECEDOR: RESTAURANTE E LANCHONETE LELO’S LTDA 
– Interessado: Secretarias Municipais de Administração, Desenvolvimento, Sebes, Saúde, Obras, Seplan, 
Semel, Semma, Educação, Cultura e Funprev, cujas especificações estão indicadas nas fls. 85 e 86 dos autos 
do Processo Administrativo n.º 59.664/22, mediante emissão de Notas de Empenho, conforme termos de 
sua proposta devidamente anexada ao processo administrativo e preços abaixo consignados:
LOTE 1 – CÓD. BEC 3749002 - CLASSE  8980 – COFFEE BREAK – AMPLA PARTICIPAÇÃO.

ITEM UND. QTD. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS VALOR 
UNITÁRIO

01 UND 7.620

TIPO 01: lanche individual 
embalado em saco plástico contendo: 
• Lanche quente (1 pão de hambúrguer, 1 hambúrguer 
bovino ou suíno, 1 folha de alface, 3 rodelas de tomate, 
1 fatia de queijo mussarela, 1 fatia de presunto), 1 sachê 
de maionese, 1 sachê de catchup e 1 sachê de mostarda;
• 1 refrigerante de 350 ml em lata gelado.

R$ 17,50

02 UND 14.900

TIPO 02: Kit individual embalado 
em saco plástico contendo: 
• Lanche frio (1 pão de leite de 50gr, recheado com no 
mínimo 1 fatia de queijo mussarela, 1 fatia de presunto 
e 1 folha de alface, embalado em saco individual com 
maionese/requeijão
• 1 suco natural gelado (sem açúcar ou adoçante) em 
embalagem plástica ou lata de no mínimo 200 ml, nos 
sabores: laranja, uva, maracujá, abacaxi e caju.

R$ 10,00

PRAZO: 01 ano – MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 279/2022 – ASSINATURA: 
20/09/2022 – VALIDADE: 19/09/2023.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 401/2022 - PROCESSO Nº 46.950/2022 - CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU – FORNECEDOR: MAX-VERDE TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES 
EIRELI – Interessado: SEDECON, Secretarias Municipais de Administrações Regionais, Educação, 
de Obras, de Agricultura e Abastecimento, de Esportes e Lazer, EMDURB e DAE, cujas especificações 
estão indicadas no anexo I do Processo Administrativo nº 46.950/2022, mediante emissão de Notas de 
Empenho, conforme termos de sua proposta devidamente anexada ao processo administrativo e preços 
abaixo consignados:
ITEM 01 – LOCAÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTES 4X2 COM CAÇAMBA DE 6M³ - COD 
BEC 150843 – CLASSE 705

Item Descrição mínima Qtd. Est. 
Anual Unid. Marca Modelo V. Unit.  

Hora - R$

01

Locação de 03 (três) caminhões 
4x2 basculantes com capacidade de 
caçamba de 6m³, motor Diesel de 
6 cilindros com potência máxima 
de no mínima 230 CV, PBT 
homologado 16.000 kgf e peso total 
admissível de no mínimo 16.800 kgf. 
Com no máximo CINCO ANOS 
de fabricação e todas as despesas 
referentes a combustível, motorista 
e manutenção por conta da empresa 
vencedora.

10.544 Hora Mercedes 
Benz

Atego 
17-26 181,00

ITEM 03 – LOCAÇÃO DE CAMINHÕES CARROCERIA ABERTA - COD BEC 150860 – 
CLASSE 705

Item Descrição mínima Qtd. Est. 
Anual Unid. Marca Modelo V. Unit.  

Hora - R$

03

Locação de 03 (três) caminhões 
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 máximo CINCO ANOS de 
fabricação e todas as despesas 
referentes a combustível, motorista 
e manutenção por conta da empresa 
vencedora.

9.652 Hora Iveco Tector 
-9-190 150,00

ITEM 07 – LOCAÇÃO DE MÁQUINAS RETROESCAVADEIRAS – COD BEC 150908 – CLASSE 
705

Item Descrição mínima Qtd. Est. 
Anual Unid. Marca Modelo V. Unit.  

Hora - R$

07

Locação de 03 (três) máquinas 
retroescavadeiras, com potência 
bruta entre 75 e 100 HP; peso 
operacional de no mínimo 7.500 
kgf; profundidade máxima de 
escavação de no mínimo 4.300 mm. 
Com no máximo CINCO ANOS 
de fabricação e todas as despesas 
referentes a combustível, operador 
e manutenção por conta da empresa 
vencedora.

3.200 Hora JCB 3CX 194,00

PRAZO: 01 ano – MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 290/2022 – ASSINATURA: 
21/09/2022 – VALIDADE: 20/09/2023.

AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - Processo nº 121.314/2021 – Modalidade: 
Inexigibilidade com fulcro no inciso II do art. 25, conforme exigido no art. 26 da Lei Federal nº 
8.666/93 - Interessado: Secretaria Municipal de Cultura - Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA E COM EXPERIÊNCIA EM CONSERVAÇÃO E RESTAURO DE OBRAS DE 
ARTE DA PINACOTECA MUNICIPAL. PROPONENTE: AVD ARTE PROJETOS CULTURAIS E 
RESTAURAÇÕES LTDA - Valor Total: R$ 3.000,00 – Ratificação: 21/09/2022, pela Prefeita Municipal. 
Bauru, 23/09/2022 – Cristiano Ricardo Zamboni – Diretor da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - Edital nº 445/2022 – Processo nº 102.643/2022 
– Modalidade: Pregão Eletrônico nº 342/2022 – do tipo MENOR PREÇO POR LOTE – EXCLUSIVA 
PARA ME E EPP - Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 5.395 
(CINCO MIL, TREZENTOS E NOVENTA E CINCO) GARRAFÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA 
MINERAL – Interessados: Secretarias Municipais de Educação; de Negócios Jurídicos; de Obras; de 
Bem Estar Social; de Meio Ambiente; de Esportes e Lazer; de Cultura e de Desenvolvimento Econômico . 
Data do Recebimento das propostas: até às 10h do dia 10/10/2022. Abertura da Sessão: dia 10/10/2022 
às 10h. 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 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 820900801002022OC00488, 
onde se realizará a sessão de pregão eletrônico, com os licitantes devidamente credenciados.
Bauru, 23/09/2022 – Cristiano Ricardo Zamboni – Diretor da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - Edital nº 409/2022 – Processo nº 59.400/2022 
– Modalidade: Pregão Eletrônico nº 317/2022 – do tipo MENOR PREÇO POR LOTE – AMPLA 
PARTICIPAÇÃO - Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
ADAPTAÇÃO EM VEÍCULO TIPO FURGÃO 8(M²) PARA ESPECIAL TIPO MOTOR-
CASA, COM A FINALIDADE DE FUNCIONAMENTO DE SERVIÇO MÓVEL, COM O 
FORNECIMENTO DE TODO EQUIPAMENTO ELÉTRICO/ELETRÔNICO E MOBILIÁRIO, 
CUJA ESPECIFICAÇÃO COMPLETA CONSTA NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO 
I DO EDITAL– Interessado: Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Data do Recebimento das 
propostas: até às 15h do dia 07/10/2022. Abertura da Sessão: 07/10/2022 às 15h. 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) 
3235-1337  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 - Oferta de Compra: 8820900801002022OC00492 onde se realizará a sessão 
de pregão eletrônico, com os licitantes devidamente credenciados.
Bauru, 23/09/2022 – Cristiano Ricardo Zamboni – Diretor da Divisão de Licitações.
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NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - Edital nº 528/2022 – Processo nº 15.432/2022 
– Modalidade: Pregão Eletrônico nº 415/2022 – do tipo MENOR PREÇO POR LOTE – AMPLA 
PARTICIPAÇÃO - Objeto: OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DA QUANTIDADE ESTIMADA 
ANUAL DE DIVERSOS TIPOS DE ENVELOPES, MELHOR DESCRITO NOS ANEXOS I E III 
DO EDITAL - PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO – Interessado: Diversas Secretarias 
Municipais, Gabinete da Prefeita e Funprev. Oferta de Compra: 8820900801002022OC00497 - Data 
do Recebimento das propostas: até às 09h do dia 07/10/2022. Abertura da Sessão: 07/10/2022 às 
09h. Oferta de Compra: 8820900801002022OC00498 - Data do Recebimento das propostas: até às 
10h30min do dia 07/10/2022. Abertura da Sessão: 07/10/2022 às 10h30min. 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) 
3235-1337  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 - onde se realizará a sessão de pregão eletrônico, com os licitantes devidamente 
credenciados.
Bauru, 23/09/2022 – Cristiano Ricardo Zamboni – Diretor da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - Edital nº 458/2022 – Processo nº 59.666/2022 – 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 352/2022 – do tipo MENOR PREÇO POR LOTE – DIFERENCIADA 
NO MODO COTA RESERVADA PARA ME E EPP - Objeto: AQUISIÇÃO DA QUANTIDADE 
ESTIMADA ANUAL DE APARELHOS TELEFÔNICOS SENDO: 364 APARELHOS 
TELEFÔNICOS SEM FIO; 117 APARELHOS TELEFÔNICOS COM FIO E 63 APARELHOS 
TELEFÔNICOS TIPO HEADSET, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NOS 
ANEXOS I E III DESTE EDITAL – PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS– Interessados: 
Diversas Secretarias Municipais, Gabinete da Prefeita e Autarquias. Data do Recebimento das 
propostas: até às 9h do dia 10/10/2022. Abertura da Sessão: 10/10/2022 às 9h. 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) 
3235-1062 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: 8820900801002022OC00496 onde se realizará a sessão de 
pregão eletrônico, com os licitantes devidamente credenciados.
Bauru, 23/09/2022 – Cristiano Ricardo Zamboni – Diretor da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - Edital nº 432/2022 – Processo nº 95.700/2022 
– Modalidade: Pregão Eletrônico nº 333/2022 – do tipo MENOR PREÇO POR LOTE – 
DIFERENCIADA COM COTA RESERVADA PARA ME E EPP - Objeto: AQUISIÇÃO DE 
MALOTES EM LONA, PASTAS MALOTE E LACRES DE SEGURANÇA PARA MALOTE – 
CONFORME ESPECIFICAÇÃO NOS ANEXOS I E III DO EDITAL – Interessados: Secretarias 
Municipais e Gabinete da Prefeita. Data do Recebimento das propostas: até às 09h do dia 11/10/2022. 
Abertura da Sessão: dia 11/10/2022 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 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 
820900801002022OC00499, onde se realizará a sessão de pregão eletrônico, com os licitantes devidamente 
credenciados.
Bauru, 23/09/2022 – Cristiano Ricardo Zamboni – Diretor da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - Edital nº 527/2022 - Processo nº 59.661/2022 
- Modalidade: Pregão Eletrônico nº  390/2022 – PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, 
do tipo MENOR PREÇO POR LOTE – DIFERENCIADA COM COTA RESERVADA PARA 
ME E EPP  - Objeto: AQUISIÇÃO DA QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL DE DIVERSOS 
MATERIAIS DE LIMPEZA, SENDO: 9.364 (NOVE MIL, TREZENTOS E SESSENTA E QUATRO) 
UNIDADES DE SAPONÁCEOS, 61.981 (SESSENTAE UM MIL, NOVECENTOS E OITENTA E 
UM) UNIDADES DE DETERGENTES E 71 (SETENTA E UM) UNIDADES DE CREOLINAS, 
MELHORES ESPECIFICADOS NO ANEXO I DO EDITAL- Interessadas: Secretarias Municipais 
da Administração, Cultura, Desenvolvimento Econômico, Educação, Finanças, Negócios Jurídicos, Bem 
Estar Social, Administrações Regionais, Saúde, Meio Ambiente, Obras, Planejamento, Agricultura, Esporte 
e Lazer, Gabinete do Prefeito, FUNPREV e DAE. Data do Recebimento das propostas: até às 09h30min 
do dia 07/10/2022. Abertura da Sessão: 07/10/2022 às 09h30min.  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) 3235-1337 ou 
(14) 3235-1357 ou através de download gratuito no site www.bauru.sp.gov.br, ou através do site www.
bec.sp.gov.br - Oferta de Compra: 820900801002022OC00495, onde se realizará a sessão de pregão 
eletrônico, com os licitantes devidamente credenciados.
Bauru, 23/09/2022 – Cristiano Ricardo Zamboni – Diretor da Divisão de Licitação.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - Edital nº 424/2022 - Processo nº 59.659/2022 - 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 330/2022 – PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, do tipo 
MENOR PREÇO POR LOTE - AMPLA PARTICIPAÇÃO - Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, SENDO: DESCUPINIZAÇÃO, 
DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, de acordo com as especificações contidas nos Anexos I e 
III do Edital - Interessadas: Secretarias Municipais, Gabinete, FUNPREV, DAE e EMDURB. Data do 
Recebimento das propostas: até às 09h30min do dia 10/10/2022. Abertura da Sessão: 10/10/2022 às 
09h30min.  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) 3235-1337 ou (14) 3235-1357 ou através de download gratuito no site www.
bauru.sp.gov.br, ou através do site www.bec.sp.gov.br - Oferta de Compra: 820900801002022OC00500, 
onde se realizará a sessão de pregão eletrônico, com os licitantes devidamente credenciados.
Bauru, 23/09/2022 – Cristiano Ricardo Zamboni – Diretor da Divisão de Licitação.

NOTIFICAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO  - Edital nº 345/2022 - 
Processo nº 18.520/2020 (apenso 6309/2022) – 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 153/2019 -  POR INTERMÉDIO DO CONSELHO GESTOR 
DO FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS -  Interessado: Gabinete 
Convênios/Secretaria Municipal de Cultura. Notificamos aos interessados que o processo em epígrafe com 
data para processamento da concorrência prevista para o dia: 18/10/22 às 09h30. FOI PRORROGADO, 
por ter saído com incorreções no Anexo IV (planilha/cronograma). Ficando a sessão pública de abertura dos 
envelopes na Sala de reunião da Secretaria Municipal de Administração, sito na Praça das Cerejeiras, 1-59, 
2º andar, Vila Noemy - CEP. 17014-500, até o horário da sessão, que será às 09h30 do dia 01/11/2022, os 
envelopes a que se refere o item VIII do Edital.  O edital de licitação poderá ser obtido até o dia 31/10/22, 
junto à Divisão de Licitações – Seção de Gestão de Compras, localizada na Praça das Cerejeiras, 1-59 - 2º 
andar – Vila Noemy ou pelo site através de download gratuito no site www.bauru.sp.gov.br, 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) 3235-1145.  
Bauru, 23/09/2022 – Cristiano Ricardo Zamboni – Diretor da Divisão de Licitação.

NOTIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO - Edital nº 376/2022 - Processo nº 12.723/2022 - Modalidade: 
Convite nº 001/2022 - 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 HÉLIO POLICE, QT 2, S/N°, JARDIM REDENTOR, CEP 17032-290, 
BAURU/SP - Interessado: Secretaria Municipal de Obras / Administração. Notificamos aos interessados 
no processo licitatório epigrafado que o julgamento e a classificação havido foi devidamente Homologado 
pela Prefeita Municipal em 21/09/2022 a empresa ESTATICA PROJETOS LTDA, no valor global de 
R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais).
Bauru, 23/09/2022 – Cristiano Ricardo Zamboni – Diretor da Divisão de Licitação.

NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - Edital nº 494/2022 - Processo nº 
95.880/2022 - Modalidade: Pregão Eletrônico nº 357/2022 – do tipo MENOR PREÇO POR LOTE 
- PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME E EPP – MODO DE DISPUTA ABERTO - Objeto: 
AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) UNIDADES DE PERSIANAS VERTICAIS, COM RECURSO DA 
EMENDA PARLAMENTAR N. 350600320210010, ESTABELECIDAS PELA PORTARIA MC N. 580 
DE 31 DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NOS ANEXO 
II DO EDITAL - Interessado: Secretaria Municipal do Bem Estar Social. Notificamos aos interessados no 
processo licitatório epigrafado que o julgamento, a classificação e Adjudicação efetuada em 20/09/2022 
pela pregoeira foi devidamente Homologado pelo Secretário Municipal da Administração em 21/09/2022 
à empresa: CELSO BERTOLUCI LTDA, conforme abaixo: 
LOTE 01 –– PERSIANAS

Item Unid Qtd Descrição Marca/ 
Modelo

Valor 
Unitário 

R$

Valor Total 
R$

1 Unid 20
Persiana Vertical Tecido Poliester com 
Blackout, trilho de alumínio, tamanho 
2,30m largura x 1,50m, cor acinzentada.

Própria 510,00 10.200,00

Bauru, 23/09/2022 – Cristiano Ricardo Zamboni – Diretor da Divisão de Licitação.
___________________________________________________________________________________

FUNDAÇÃO ESTATAL REGIONAL DE SAÚDE DA REGIÃO DE BAURU – FERSB

PROCESSO SELETIVO 003/2022
CANDIDATOS CONVOCADOS PARA VAGAS

NOME CARGO CLASS.
ROSA CRISTINA MAGALHAES 
MARIANO

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – 
CSII DR. JOAQUIM CORTEGOSO 8º

De acordo com o Edital Normativo do Processo Seletivo 003/2022 da Fundação Estatal Regional de Saúde 
– FERBS, no item 15.7.2 O candidato que não se apresentar no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis 
após a convocação será considerado desistente e será excluído do processo seletivo, sendo convocado 
o próximo candidato da listagem.

PROCESSO SELETIVO 001/2021 
CONVOCAÇÃO PARA TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO

NOME FUNÇÃO CLASS.

CARLA DRIELLI LUCAS AVANTE AUXILIAR DE LIMPEZA 28°
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 60 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.
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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: 17015-021
Telefone: (14) 3227-8057 / (14) 99664-4217

E-mail: fundacao.saude@bauru.sp.gov.br

Seção IV
Autarquias e Empresa

Pública
DAE

Departamento de Água e Esgoto
Antônio Marcos Saraiva

Presidente
SERVIÇO DE RECURSOS HUMANOS

TORNA SEM EFEITO
PORTARIA Nº 499/2022-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 3.598 
de 2022, a PORTARIA N.º 462/2022-DAE que nomeou o Sr. EDUARDO DE SOUZA MUNUERA, 
portador(a) do CPF nº 213.XXX.XXX-30, classificado(a) em 7º lugar, no cargo efetivo de “ELETRICISTA 
DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO”, edital 09/2019, EM RAZÃO DE DESISTÊNCIA EXPRESSA.

CONVOCAÇÃO/NOMEAÇÃO:
CONVOCAÇÃO/NOMEAÇÃO: Os (as) candidatos (as) relacionados (as) abaixo deverão comparecer 
na Seção de Recrutamento, Seleção e Desenvolvimento de Pessoal do Departamento de Água e Esgoto de 
Bauru, situada na Rua Padre João, nº 11-25, Vila Santa Tereza, com os documentos (originais e cópias) 
relacionados no ANEXO I. 
O atendimento será inicialmente pelo telefone (14) 3235-6183 ou por e-mail recrutamento@daebauru.
sp.gov.br, Entrar em contato a partir de 26/09/2022 no horário das 08:00h às 16:00h ou enviar e-mail.
O Presidente do Conselho Administrativo do Departamento de Água e Esgoto – Autarquia Municipal Sr. 
Antônio Marcos Saraiva, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 1.006, de 24 de dezembro 
de 1962 e, considerando cumpridas todas as medidas que a legislação impõe, expede:

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 500/2022-DAE: Fica nomeado(a), para prover o cargo efetivo de 
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO, no quadro de servidores deste Departamento 
de Água e Esgoto de Bauru, após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a 
contar desta publicação, o(a) Sr.(a) IAN GONDIM DE FREITAS, portador(a) do CPF nº 404.XXX.XXX-
01, em virtude do(a) mesmo(a) haver se classificado em 8º lugar, no concurso público para ELETRICISTA 
DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO, edital nº 09/2019, para exercer as funções do cargo

ANEXO I (ORIGINAIS E CÓPIAS)
1. RG e CPF (com nome atualizado); 
2. Certidão de nascimento ou de casamento; 
3. Uma foto 3x4 atual; 
4. Título de eleitor (com estado civil atualizado) e comprovantes da última votação ou Certidão da Justiça 
Eleitoral que comprove que está QUITE; 
5. CTPS (Carteira de Trabalho – com nome atualizado – cópia da página com foto e o verso); 
6. Comprovante de Situação Cadastral do CPF (com nome atualizado); 
7. Comprovante de endereço atual; 
8. Extrato do PIS/PASEP, com Estado Civil atualizado e verificar junto a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 
ou BANCO DO BRASIL, se existe o cadastro em mais de 01 (um) número de PIS ou PASEP, caso exista 
dois números deverá solicitar a regularização para um único número. É importante que todos os dados 
cadastrais do candidato estejam atualizados junto ao órgão responsável do PIS (CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL) ou PASEP (BANCO DO BRASIL), antes da emissão e apresentação do documento junto a 
Seção de Recrutamento, Seleção e Desenvolvimento de Pessoal deste Departamento, para evitar problemas 
futuros; 
9. Comprovação de regularidade com o serviço militar (Reservista e/ou equivalente); 
10. Atestado de antecedentes criminais; 
11. Carteira de Vacinação antitetânica;
12. Certidão de nascimento ou R.G. de filhos até 21 anos e/ou se deficiente de qualquer idade;
13. CPF de filhos até 21 anos, se deficiente, de qualquer idade e, se estudante, até 24 anos; 
14. RG e CPF do cônjuge, se houver;
15. Carteira de Vacinação dos filhos menores de 14 anos; 
16. PRÉ-REQUISITO EXIGIDO NO EDITAL DO CONCURSO. (Diplomas e/ou certificados); 

17. Registro profissional ativo no conselho de classe, para os cargos que possuem registros em seus 
respectivos conselhos;
18. Declaração ou certidão negativa do Cartório Distribuidor Criminal Estadual e Federal; 
19. Declaração da ficha funcional, onde conste não ter sido demitido ou exonerado do serviço público 
federal, estadual ou municipal, em consequência de processo administrativo ou a bem do serviço público, 
bem como não ter sido demitido por justa causa de emprego público de autarquia, fundação, empresa 
pública, ou sociedade de economia mista, instituída por órgãos da administração federal, estadual ou 
municipal (somente original). 
20. Declaração de horário e local de trabalho para os cargos que por Lei cabem acumulação (para fins de 
análise do acúmulo e/ou compatibilidade de horários).

Bauru, 24 de setembro de 2022.
Seção de Recrutamento, Seleção e Desenvolvimento de Pessoal

DIVISÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS
PUBLICAÇÃO PARA 24/09/2.022

EXTRATO DE CONTRATOS – DAE
PUBLICAÇÃO PARA FINS DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93

Contrato n.º 077/2022-DAE
Processo Administrativo n.º 7166/2022
Dispensa de Licitação – Art. 24, IV da Lei nº 8666/93
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru.
Contratada: Vilma Teresinha Chessa – ME
Objeto: locação de multifuncional laser monocromática e laser colorida.
Valor do Contrato: R$ 47.730,00 (Quarenta e sete mil, setecentos e trinta reais).
Nota de Empenho n.º 01354, de 20 de setembro de 2022.
Assinatura: 20/09/2022
Vigência do Contrato: 04 (quatro) meses.

2º Termo de Aditamento ao Contrato n.º 058/2020
Processo Administrativo n.° 2983/2017
Pregão Presencial n.º 175/2019
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru.
Contratada: Inovação Computação Móvel Ltda. – EPP 
Objeto: alteração da representação do DAE e prorrogação do prazo de vigência do Contrato.
Nota de Empenho n.º 00131/2022. 
Assinatura: 20/09/2022
Vigência: 12 (doze) meses.

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 3230/2022 - DAE
Pregão Eletrônico nº 096/2022 - DAE
Objeto: Aquisição de conjuntos motobomba submersa multiestágios para bombeamento de água em 
diversos poços tubulares profundos, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital.
Data de recebimento das propostas: até 07/10/2022, às 08:30 horas.
Abertura da Sessão: 07/10/2022, às 08:30 horas.
Início da Disputa de Preços: 07/10/2022, às 09:00 horas.
Pregoeiro Titular: Thaís de Moraes Perseguim
Pregoeiro Substituto: Eduardo Jacobini Germano

SERVIÇO DE RECEITA

DEFERIDOS:

Processo Interessado(s) Assunto

5728/2021 Eliana Vale Fidalgo Gomes Análise de restituição/compensação

7008/2021 Marco Antonio Pereira Análise de Vazamento

5797/2022 Elaine Uesado Análise de Vazamento

6133/2022 Condominio Residencial Nova 
Nação America Análise de Crédito – Duplicidade

6201/2022 Ana Paula Augusto de Souza 
Sebastiao Solicitação de reparcelamento em 100x

7027/2022 Condominio Residencial Nova 
Nação America Análise de Crédito – Duplicidade
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INDEFERIDOS:
Processo Interessado(s) Assunto

3205/2019 Samara Barboza Pires de 
Souza

Solicitação de reparcelamento, enquadramento em 
vulnerabilidade social, conforme Resolução 01/2019

4862/2019 SIND. VIGIL. TRAB. SEG. 
VIG. AN A BAURU REGIÃO Recurso

6527/2022 Maria de Fatima Bezerra 
Santos Carvalho

Solicitação de reparcelamento, enquadramento em 
vulnerabilidade social, conforme Resolução 01/2019

PARCIALMENTE DEFERIDOS:
Processo Interessado(s) Assunto

15116/2012 Luiz Carlos Teixeira Análise de contas

5064/2022 Francisleide Astolfo de Barros Solicitação de reparcelamento – entrada de 5,6% e o 
restante em 47x

5320/2022 Wellinton Monteiro Augusto Solicitação de reparcelamento – Entrada de 10% e o 
restante em 99x

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

6483/2020 Maria Lucia Rodrigues Análise de contas
4488/2022 José Dos Santos Júnior Solicitação de reparcelamento 

NOTIFICAÇÃO DE DEBITOS 
Em atendimento à Resolução DAE nº 21/2009 – artigo 3º, NOTIFICAMOS os responsáveis pelos imóveis 
correspondentes ao Processos Administrativos e Códigos abaixo relacionados, DA EXISTÊNCIA DE 
DÉBITO, a fim de promoverem a regularização de DÉBITO no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da 
publicação desta. A não regularização implicará na Inscrição do Débito em Divida Ativa e Execução 
Fiscal. Tal regularização deverá ser feita através do atendimento ao público no POUPATEMPO, sito à 
Rua Inconfidência 4-50, das 09h às 17h de segunda a sexta-feira e aos sábados das 09h às 13h, sendo 
necessário realizar agendamento prévio através do site (https://www.poupatempo.sp.gov.br/).

Inscrição Processo Ano
4.010.390-29 9193 2005
4.010.390-29 6353 2017
5.370.220-19 7573 2019
4.947.607-89 5327 2022

SOLICITAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO:
PARA PROSSEGUIMENTO DA SOLICITAÇÃO, SE FAZ NECESSÁRIA A APRESENTAÇÃO DOS 
DOCUMENTOS ABAIXO LISTADOS, NO PRAZO MÁXIMO DE 05(CINCO) DIAS, SOB PENA 
DE INDEFERIMENTO DO PROCESSO. Os documentos poderão ser enregue através do atendimento 
ao público no POUPATEMPO, sito à Rua Inconfidência 4-50, das 09h às 17h de segunda a sexta-feira e 
aos sábados das 09h às 13h, sendo necessário realizar agendamento prévio através do site (https://www.
poupatempo.sp.gov.br/).

Processo Interessado(s) Documento a ser apresentado

8321/2020 Walter de Oliveira Comprovante de pagamento da referência 12/2020, 
no valor de R$4.803,09.

355/2021 Eliane Affonso Beijo Análise de vazamento – necessária atualização 
cadastral para continuidade do processo

EMDURB - Empresa Municipal de 
Desenvolvimento Urbano e Rural

Everson Demarchi
Presidente

EXTRATO DO 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2022
Processo nº 5626/2019 – Dispensa de Licitação Art. 24, XI da Lei Federal Nº 8.666/93 – Ref. Pregão 
Presencial Nº 009/2019
Contratante: EMDURB – Contratada: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.
Objeto: CONTRATANTE E A CONTRATADA, de comum acordo, pactuam a PRORROGAÇÃO do 
presente contrato por mais 12 (doze0) meses, de 01 DE OUTUBRO 2022 à 30 DE SETEMBRO DE 2023, 
perfazendo ao final deste 17 (dezessete) meses de vigência do contrato com a empresa VEROCHEQUE 
REFEIÇÕES LTDA, e um total de 48 (quarenta e oito meses) considerando a execução contratual com 
a primeira classificada do Pregão Presencial nº 009/2019. Em decorrência e por força da Lei Federal nº 
14.442/2022 de 02 de setembro de 2022, que determina em seu Art. 3º, incisos I e II, pela impossibilidade 
de qualquer tipo de deságio ou imposição de descontos sobre o valor contratado, e prazos de repasse ou 
pagamento que descaracterizem a natureza pré-paga dos valores a serem disponibilizados aos empregados, 
fica alterada a Taxa de Administração pertinente, no caso, de 6,61% (seis vírgula sessenta e um por cento) 
para 0% (zero por cento). 1.3. O presente Contrato trata-se de PRESTAÇÃO DE SERVIÇO de fornecimento 
e administração de vale alimentação aos funcionários da EMDURB, através de cartão magnético e/ou 
eletrônico, com ou sem chip de segurança, nas quantidades estimadas, conforme quadro descritivo. Assim, 
o valor pago mensal estimado a CONTRATADA será de R$ 625,00 (seiscentos e vinte e cinco reais) 

para funcionários e R$ 416,66 (quatrocentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos) para estagiários, 
totalizando o valor mensal de R$ 515.833,08 (quinhentos e quinze mil, oitocentos e trinta e três reais e 
oito centavos) e anual estimado de R$ 6.705.830,04 (seis milhões, setecentos e cinco mil e oitocentos e 
trinta reais e quatro centavos), considerando 13 meses em decorrência do fornecimento do vale natalino. 
Continuam em vigor as demais cláusulas contidas do contrato que não foram objeto do presente ou outro 
termo aditivo
Assinatura: 21/09/2022.
Bauru, 24 de setembro de 2022.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DO 1º ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 003/2021
Processo de Credenciamento nº 4222/2021 - Processo C. P. nº 6214/2020 – Credenciamento nº 001/2020.
Consignante: EMDURB – Consignatário: BANCO DAYCOVAL S.A.
Objeto: A CONSIGNANTE e a CONSIGNATÁRIA, de comum acordo, conforme previsto no art. 92, inciso 
I, do Regimento Interno de Licitação e Contratos da EMDURB - RILCE, pactuam a alteração das cláusulas 
“3.6, 3.7.1 e inclusão da alínea “g” na cláusula 5.3” do convênio, considerando a alteração realizada através 
na Lei Federal nº 14.431/2022, bem como na Lei Municipal nº 6.463/2013 com as alterações trazidas 
pela Lei Municipal nº 7.612/2022, passando ser a redação das citadas cláusulas conforme segue: “3.6. O 
funcionário da EMDURB poderá autorizar o desconto, em caráter irrevogável e irretratável, no caso previsto 
nas cláusulas 2.3 e 2.4, itens de “a” à “c”, até sua total liquidação e desde que as parcelas mensais a serem 
consignadas não ultrapassem 35% (trinta e cinco por cento) dos vencimentos líquidos, conforme disposto 
na Lei Federal nº 14.431/2022, bem como na Lei Municipal nº 6.463/2013 com as alterações trazidas pela 
Lei Municipal nº 7.612/2022. 3.7.1. Não será permitido o desconto de consignações facultativas até o 
limite de 35% (trinta e cinco por cento), quando a soma destas com as compulsórias exceder a 70% (setenta 
por cento) da remuneração do empregado público. 5.3. A INSTITUIÇÃO CONSIGNATÁRIA, ao realizar 
as operações de consignação dos mutuários, deve, sem prejuízo de outras informações legais exigidas 
(art. 52 do Código de Defesa do Consumidor - CDC), observar a regulamentação expedida pelo Conselho 
Monetário Nacional e pelo Banco Central do Brasil, em especial as disposições constantes da Resolução 
nº 3.694, de 26 de março de 2009, e alterações posteriores, bem como dar ciência prévia aos mutuários, no 
mínimo, das seguintes informações: a)…, g) Demonstrativo que especifique o valor remanescente dos seus 
rendimentos líquidos mensais após dedução da prestação mensal e o custo efetivo total do empréstimo. 
Continuam em vigor as demais cláusulas contidas no convênio que não foram objeto do presente ou outro 
termo aditivo.
Assinatura: 14/09/2022.
Bauru, 24 de setembro de 2022.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 010/2022
Processo nº 6176/2022 – Dispensa de Licitação.
Contratante: EMDURB – Contratada: ISMAEL TEIXEIRA DE GODOI. ME..
Objeto: O objeto do presente contrato é a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, conforme 
especificação abaixo descrita:

 CAMINHÕES E VEÍCULOS AGRÍCOLAS - LOTE 01

ITENS QTD UN. DESCRIÇÃO
PRAZO 
PARA 

EXECUÇÃO
Vr. Unit. Vr. Total

01 700 M.O.

Serviço de Socorro para viaturas da 
empresa (CAMINHÕES), inclusa a 
retirada de pneus, colocação de estepe 
ou colocação de pneu consertado. CÓD. 
2.90.001.0008.

02 horas R$ 49,00 R$ 
34.300,00

02 500 M.O.

Consertos e Reparos para viaturas 
da empresa (CAMINHÕES), incluso 
retirada e colocação de pneus, com 
fornecimento e colocação de manchões 
quando necessário, conserto de furos 
em pneu e câmaras de ar. CÓD. 
2.90.001.0011.

02 horas R$ 44,00 R$ 
22.000,00

03 100 M.O.
Balanceamento para rodas de 
CAMINHÕES. CÓD. 2.90.001.0014. 
Deverá ser agendado.

Deverá ser 
agendado R$ 59,00 R$ 

5.900,00

04 100 M.O.

Troca de bicos para viaturas da empresa 
(CAMINHÕES), incluso retirada e 
colocação de pneus, troca de bico da roda 
em pneus com e sem câmaras e ainda 
incluso troca de bico da roda do lado de 
dentro. CÓD. 2.90.001.0016.

02 horas R$ 48,00 R$ 
4.800,00

05 1.100 M.O.
Montagem/Desmontagem para viaturas 
da empresa (CAMINHÕES), incluso 
rodízio de pneus. CÓD. 2.90.001.0020.

04 horas R$ 45,00 R$ 
49.500,00

06 50 M.O.
Alinhamento completo para viaturas 
da empresa (CAMINHÕES). CÓD. 
2.90.001.0024.

Deverá ser 
agendado

R$ 
129,00

R$ 
6.450,00

07 100 M.O.
Vulcanização de pneus (CAMINHÕES), 
incluso colocação de manchão. CÓD. 
2.08.581.0150.

Deverá ser 
agendado – 

Prazo: 02 dias 
úteis

R$ 
247,00

R$ 
24.700,00

08 080 M.O.

Serviço de Socorro para viaturas da 
empresa (VEÍCULOS AGRÍCOLAS), 
inclusa a retirada de pneus, colocação de 
estepe ou colocação de pneu consertado. 
CÓD. 2.90.001.0009.

02 horas R$ 96,00 R$ 
7.680,00
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09 080 M.O.

Consertos e Reparos para viaturas da 
empresa (VEÍCULOS AGRÍCOLAS), 
incluso retirada e colocação de pneus, 
com fornecimento e colocação de 
manchões quando necessário, conserto 
de furos em pneu e câmaras de ar. CÓD. 
2.90.001.0012.

02 horas
R$ 

160,00
R$ 

12.800,00

10 030 M.O.

Troca de bicos para viaturas da empresa 
(VEÍCULOS AGRÍCOLAS), incluso 
retirada e colocação de pneus, troca 
de bico da roda em pneus com e sem 
câmaras. CÓD. 2.90.001.0017.

02 horas R$ 97,00 R$ 
2.910,00

11 080 M.O.

Montagem/Desmontagem para viaturas 
da empresa (VEÍCULOS AGRÍCOLAS), 
incluso rodízio de pneus. CÓD. 
2.90.001.0019.

4 horas R$ 
145,00

R$ 
11.600,00

12 040 M.O.
Vulcanização de pneus (VEÍCULOS 
AGRÍCOLAS), incluso colocação de 
manchão. CÓD. 2.08.581.0159.

Deverá ser 
agendado – 

Prazo: 02 dias 
úteis

R$ 
335,00

R$ 
13.400,00

Valor Total do lote1 R$ 196.040,00 (Cento e noventa e 
seis mil e quarenta reais)

VEÍCULOS LEVES (AUTOMÓVEIS), MOTOCICLETAS E CARRIOLAS - LOTE 02

ITEM QTD UN. DESCRIÇÃO
PRAZO 
PARA 

EXECUÇÃO
Vr. Unit. Vr. Total

13 020 M.O.

Troca de câmara de ar para viaturas da 
empresa (MOTOCICLETAS), incluindo 
fornecimento da câmara, retirada e 
colocação de pneus. CÓD. 2.90.002.1514.

02 horas R$ 
83,00

R$ 
1.660,00

14 100 M.O. Balanceamento para rodas de VEÍCULOS 
LEVES. CÓD. 2.90.001.0013.

Deverá ser 
agendado

R$ 
26,00

R$ 
2.600,00

15 050 M.O.

Troca de bicos para viaturas da empresa 
(VEÍCULOS LEVES), incluso retirada 
e colocação de pneus, troca de bico da 
roda em pneus com e sem câmaras. CÓD. 
2.90.001.0015.

02 horas R$ 
27,00

R$ 
1.350,00

16 100 M.O.

Montagem/Desmontagem para viaturas 
da empresa (VEÍCULOS LEVES), 
incluso rodízio de pneus. CÓD. 
2.90.001.0018.

04 horas R$ 
25,00

R$ 
2.500,00

17 030 M.O.
Cambagem lado direito para viaturas da 
empresa (VEÍCULOS LEVES). CÓD. 
2.90.001.0021.

Deverá ser 
agendado

R$ 
85,00

R$ 
2.550,00

18 030 M.O.
Cambagem lado esquerdo para viaturas 
da empresa (VEÍCULOS LEVES). CÓD. 
2.90.001.0022.

Deverá ser 
agendado

R$ 
85,00

R$ 
2.550,00

19 050 M.O.
Alinhamento completo para viaturas da 
empresa (VEÍCULOS LEVES). CÓD. 
2.90.001.0023.

Deverá ser 
agendado

R$ 
60,00

R$ 
3.000,00

20 100 M.O.

Serviço de Socorro para viaturas da 
empresa (VEÍCULOS LEVES), inclusa 
a retirada de pneus, colocação de estepe 
ou colocação de pneu consertado. CÓD. 
2.90.001.0031.

02 horas R$ 
45,00

R$ 
4.500,00

21 040 M.O.

Serviço de Socorro para viaturas da 
empresa (MOTOCICLETAS), inclusa 
a retirada de pneu e colocação de pneu 
consertado. CÓD. 2.90.001.0026.

02 horas R$ 
48,00

R$ 
1.920,00

22 040 M.O.

Consertos e Reparos para viaturas da 
empresa (MOTOCICLETAS), incluso 
retirada e colocação de pneus, com 
fornecimento e colocação de manchões 
quando necessário, conserto de furos 
em pneu e câmaras de ar. CÓD. 
2.90.001.0027.

02 horas R$ 
32,00

R$ 
1.280,00

23 040 M.O.

Montagem/Desmontagem de pneus 
com câmaras de ar para viaturas da 
empresa (MOTOCICLETAS). CÓD. 
2.90.001.0029.

04 horas R$ 
27,60

R$ 
1.104,00

24 020 M.O.

Consertos e Reparos em pneus de 
CARRIOLA, incluso retirada e colocação 
de pneus, conserto de furos em pneu e 
câmaras de ar. CÓD. 2.90.001.0025.

Deverá ser 
agendado

R$ 
15,00 R$ 300,00

25 100 M.O.

Consertos e Reparos para viaturas 
da empresa (VEÍCULOS LEVES), 
incluso retirada e colocação de pneus, 
com fornecimento e colocação de 
manchões quando necessário, conserto 
de furos em pneu e câmaras de ar. CÓD. 
2.90.001.0010.

02 horas R$ 
30,00

R$ 
3.000,00

Valor Total do lote 2 R$  28.314,00 (Vinte oito mil 
trezentos e quatorze reais)

Valor Total dos Lotes 1 e 2
R$ 224.354,00 (Duzentos e vinte 

quatro mil trezentos e cinquenta e 
quatro reais)

Vigência: 12 (doze) meses, a contar da Ordem de Serviço.
Condição de Pagamento: 10º (décimo) dia útil do mês subsequente a prestação do serviço, mediante 
emissão da nota fiscal.
Assinatura: 22/09/2022
Bauru, 24 de setembro de 2022.
Presidente da EMDURB.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo nº 7314/2020 – Dispensa de Licitação
Contratante: EMDURB. 
Arrematante:   RODRIGO GIMENEZ DE OLIVEIRA ME
Objeto: Alienação direta de aproximadamente 30.000 (trinta mil) kg de sucatas de ferro diversas, 930 
(novecentos e trinta) kg de sucatas de plásticos, 088 (oitenta e oito) kg de sucatas de alumínio e 19 
(dezenove) veículos baixados no DETRAN.
Valor Total Estimado: R$ 61.299,00 (sessenta e hum mil, duzentos e noventa e nove reais).
Condições de Pagamento: A vista.
Assinado: 23/09/2022
Seguindo os preceitos e requisitos constantes na Lei 13.303/2016 e no RILCE- Regulamento Interno de 
Licitação e Contratos da EMDURB.
Bauru, 24 de setembro de 2022.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 066051
PROCESSO Nº 5626/19 – DISPENSA LICITAÇÃO
Contratante: EMDURB
Compromissaria: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA
Objeto: 02 UN Vale-alimentação
Valor Total: R$ 750,00
Condições de Pagamento: 10º dia do mês subsequente a prestação do serviço
Assinatura: 13/09/2022
Bauru, 24 de Setembro de 2022
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 066052
PROCESSO Nº 5626/19 – DISPENSA LICITAÇÃO
Contratante: EMDURB
Compromissaria: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA
Objeto: 02 UN Vale-alimentação
Valor Total: R$ 750,00
Condições de Pagamento: 10º dia do mês subsequente a prestação do serviço
Assinatura: 14/09/2022
Bauru, 24 de Setembro de 2022
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 066053
PROCESSO Nº 8623/19 – DISPENSA LICITAÇÃO
Contratante: EMDURB
Compromissaria: PRINT MAILING COM. SERV. E ASSIST. TÉCNICA LTDA EPP
Objeto: 12 MO Aluguel de nobreak
Valor Total: R$ 3.205,44
Condições de Pagamento: 10º dia útil da emissão da nota fiscal
Assinatura: 14/09/2022
Bauru, 24 de Setembro de 2022
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 066059
PROCESSO Nº 8659/21 – PREGÃO ELET. R.P. Nº 043/21
Contratante: EMDURB
Compromissaria: ROGAMA DIST. E SERVIÇOS EIRELI EPP
Objeto: 96 FR500 Óleo ATF p/ transmissão automática
Valor Total: R$ 989,76
Condições de Pagamento: 30 dias do recebimento
Assinatura: 16/09/2022
Bauru, 24 de Setembro de 2022
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 066060
PROCESSO Nº 8659/21 – PREGÃO ELET. R.P. Nº 043/21
Contratante: EMDURB
Compromissaria: ENGEMAQ COMPONENTES P/ TRATORES LTDA
Objeto: 01 TB170 Graxa rolamento, classificação NLGI-2
Valor Total: R$ 3.936,40
Condições de Pagamento: 30 dias do recebimento
Assinatura: 16/09/2022
Bauru, 24 de Setembro de 2022
Presidente da EMDURB
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EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 066061
PROCESSO Nº 8659/21 – PREGÃO ELET. R.P. Nº 043/21
Contratante: EMDURB
Compromissaria: RODRIGO MARTINEZ TARELHO EPP
Objeto: 24 L Óleo lubrificantes 5W30
Valor Total: R$ 535,68
Condições de Pagamento: 30 dias do recebimento
Assinatura: 16/09/2022
Bauru, 24 de Setembro de 2022
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 066062
PROCESSO Nº 8659/21 – PREGÃO ELET. R.P. Nº 043/21
Contratante: EMDURB
Compromissaria: RODRIGO MARTINEZ TARELHO EPP
Objeto: 24 L Óleo lubrificante 5W40
Valor Total: R$ 685,68
Condições de Pagamento: 30 dias do recebimento
Assinatura: 16/09/2022
Bauru, 24 de Setembro de 2022
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 066063
PROCESSO Nº 8659/21 – PEGÃO ELET. R.P. Nº 043/21
Contratante: EMDURB
Compromissaria: RODRIGO MARTINEZ TARELHO EPP
Objeto: 12 L Óleo lubrificante p/ moto 4 tempos 20W50
Valor Total: R$ 241,20
Condições de Pagamento: 30 dias do recebimento
Assinatura: 16/09/2022
Bauru, 24 de Setembro de 2022
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 066067
PROCESSO Nº 0662/18 – INEXIGIBILIDADE
Contratante: EMDURB
Compromissaria: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
Objeto: 01 Serviço de postagem
Valor Total: R$ 858,48
Condições de Pagamento: Dia fixo
Assinatura: 16/09/2022
Bauru, 24 de Setembro de 2022
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 066069
PROCESSO Nº 0662/18 – INEXIGIBILIDADE
Contratante: EMDURB
Compromissaria: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
Objeto: 01 Serviço de postagem (comum)
Valor Total: R$ 28.928,33
Condições de Pagamento: Dia fixo
Assinatura: 16/09/2022
Bauru, 24 de Setembro de 2022
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 066070
PROCESSO Nº 0665/21 – DISPENSA LICITAÇÃO
Contratante: EMDURB
Compromissaria: FUNDAÇÃO PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP
Objeto: 13 MO Mão de obra carceraria
Valor Total: R$ 16.098,94
Condições de Pagamento: 3ª dia útil do mês subsequente aos serviços
Assinatura: 16/09/2022
Bauru, 24 de Setembro de 2022
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 066071
PROCESSO Nº 9036/21 – PREGÃO ELET. R.P. Nº 046/21
Contratante: EMDURB
Compromissaria: VIA PARANA IND. E COM. DE TINTAS EIRELI EPP
Objeto: 200 LT18L Tinta para demarcação viária branca, 100 LT18L Tinta para demarcação viária amarela, 
30 LT18L Tinta para demarcação viária chumbo
Valor Total: R$ 105.270,00
Condições de Pagamento: 30 dias do recebimento
Assinatura: 16/09/2022
Bauru, 24 de Setembro de 2022
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 066073
PROCESSO Nº 2883/22 – PREGÃO ELET. R.P. Nº 014/22
Contratante: EMDURB
Compromissaria: CASTRO ARANTES QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA EPP
Objeto: 30 LT3,6 Esmalte sintético amarelo-ouro 3,6 L, 30 LT3,6 Esmalte sintético branco 3,6L, 30 LT3,6 
Esmalte sintético preto fosco 3,6, 30LT3,6 Esmalte sintético vermelho 3,6L,20 LT3,6 Esmalte sintético 
preto brilhante 3,6L, 50 LT3,6 Esmalte sintético anticorrosivo 3,6L
Valor Total: R$ 15.793,90
Condições de Pagamento: 30/60/90 dias do recebimento
Assinatura: 16/09/2022
Bauru, 24 de Setembro de 2022
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 066074
PROCESSO Nº 3623/21 – PREGÃO ELET. R.P. Nº 022/21
Contratante: EMDURB
Compromissaria: RONALDO MILANI COMERCIAL EIRELI EPP
Objeto:02 PC Bateria 45Ah – 12v
Valor Total: R$ 390,00
Condições de Pagamento: 30 dias do recebimento
Assinatura: 19/09/2022
Bauru, 24 de Setembro de 2022
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 066075
PROCESSO Nº 3623/21 – PREGÃO ELET. R.P. Nº 022/21
Contratante: EMDURB
Compromissaria: RONALDO MILANI COMERCIAL EIRELI EPP
Objeto: 02 PC Bateria 45Ah – 12v
Valor Total: R$ 390,00
Condições de Pagamento: 30 dias do recebimento
Assinatura: 19/09/2022
Bauru, 24 de Setembro de 2022
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 066076
PROCESSO Nº 3623/221 – PREGÃO ELET. R.P. Nº 022/21
Contratante: EMDURB
Compromissaria: RONALDO MILANI COMERCIAL EIRELI EPP
Objeto: 01 PC Bateria 150Ah – 12v
Valor Total: R$ 579,00
Condições de Pagamento: 30 dias do recebimento
Assinatura: 19/09/2022
Bauru, 24 de Setembro de 2022
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 066077
PROCESSO Nº 3623/21 – PREGÃO ELET. R.P. Nº 022/21
Contratante: EMDURB
Compromissaria: RONALDO MILANI COMERCIAL EIRELI EPP
Objeto: 05 UN Bateria 100Ah – 12v
Valor Total: R$ 1.740,00
Condições de Pagamento: 30 dias do recebimento
Assinatura: 19/09/2022
Bauru, 24 de Setembro de 2022
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 066078
PROCESSO Nº 8608/21 – PREGÃO ELET. R.P. Nº 042/21
Contratante: EMDURB
Compromissaria: KOI CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI EPP
Objeto: 12 PC Pneu 175/70 R 13-80 T s/câmara
Valor Total: R$ 3.636,00
Condições de Pagamento: 30 dias do recebimento
Assinatura: 19/09/2022
Bauru, 24 de Setembro de 2022
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 066085
PROCESSO Nº 6225/21 – PREGÃO ELET. R.P. Nº 036/21
Contratante: EMDURB
Compromissaria: EMBAPLAS COML. E DIST. DE EMBALAGENS LTDA ME
Objeto: 10 PT Fosforo, 50 UN Sabão em barra
Valor Total: R$ 91,40
Condições de Pagamento: 30 dias do recebimento
Assinatura: 19/09/2022
Bauru, 24 de Setembro de 2022
Presidente da EMDURB
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EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 066086
PROCESSO Nº 3623/21 – PREGÃO ELET. R.P. Nº 022/21
Contratante: EMDURB
Compromissaria: RONALDO MILANI COMERCIAL EIRELI EPP
Objeto: 02 UN Bateria 70Ah – 12v
Valor Total: R$ 552,00
Condições de Pagamento: 30 dias do recebimento
Assinatura: 19/09/2022
Bauru, 24 de Setembro de 2022
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 066087
PROCESSO Nº 3623/21 – PREGÃO ELET. R.P. Nº 022/21
Contratante: EMDURB
Compromissaria: RONALDO MILANI COMERCIAL EIRELI EPP
Objeto: 02 UN Bateria 60Ah – 12v
Valor Total: R$ 430,00
Condições de Pagamento: 30 dias do recebimento
Assinatura: 19/09/2022
Bauru, 24 de Setembro de 2022
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 066088
PROCESSO Nº 8659/21 – PREGÃO ELET. R.P. Nº 043/21
Contratante: EMDURB
Compromissaria: RODRIGO MARTINEZ TARELHO EPP
Objeto: 60 L Óleo sae 90 para câmbio e diferencial
Valor Total: R$ 1.306,20
Condições de Pagamento: 30 dias do recebimento
Assinatura: 19/09/2022
Bauru, 24 de Setembro de 2022
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 066089
PROCESSO Nº 8659/21 – PREGAO ELET. R.P. Nº 043/21
Contratante: EMDURB
Compromissaria: RODRIGO MARTINEZ TARELHO EPP
Objeto: 60 L Óleo GL5 – 140 p/ câmbio e diferencial
Valor Total: R$ 1.387,20
Condições de Pagamento: 30 dias do recebimento
Assinatura: 19/09/2022
Bauru, 24 de Setembro de 2022
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 066090
PROCESSO Nº 8659/21 – PREGÃO ELET. R.P. Nº 043/21
Contratante: EMDURB
Compromissaria: RODRIGO MARTINEZ TARELHO EPP
Objeto: 96 FR1LT Fluido para radiador pronto para uso 
Valor Total: R$ 1.341,12
Condições de Pagamento: 30 dias do recebimento
Assinatura: 19/09/2022
Bauru, 24 de Setembro de 2022
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 066091
PROCESSO Nº 5075/21 – PREGÃO ELET. R.P Nº 033/21
Contratante: EMDURB
Compromissaria: JKJ – IND. E COM. DE ART. TEXTEIS E CONFECÇÃO LTDA
Objeto: 20 UN Calça motorista social P azul-escuro, 30 UN Calça motorista social M azul-esc20 UN Calça 
motorista social G azul-escuro, 20 UN Calça motorista social G azul-escuro, 10 UN Calça motorista social 
EGG azul-escuro, 05 UN Camisa motorista social P azul-claro, 30 UN Camisa motorista social M azul-
claro, 30 UN Camisa motorista social G azul-claro, 20 UN Camisa motorista social GG azul-claro, 10 UN 
Camisa motorista social EGG azul-claro
Valor Total: R$ 12.730,00
Condições de Pagamento: 30/60/90 dias do recebimento 
Assinatura: 19/09/2022
Bauru, 24 de Setembro de 2022
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 066092
PROCESSO Nº 3587/22 – PREGÃO ELET. R.P. Nº 018/22
Contratante: EMDURB
Compromissaria: EPINET COM. DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO EIRELI
Objeto: 100 UN Cone de sinalização 75 cm laranja e branco, 100 UN Cone de sinalização 50 cm laranja e 
branco, 50 UN Cone de sinalização refletivo 50 cm laranja e branco 
Valor Total: R$ 5.160,50
Condições de Pagamento: 30 dias do recebimento
Assinatura: 19/09/2022
Bauru, 24 de Setembro de 2022
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 066093
PROCESSO Nº 3750/21 – PREGÃO ELET. R.P. Nº 024/21
Contratante: EMDURB
Compromissaria: IND. E COM. DE PROD. DE LIMPEZA MACATUBA LTDA ME
Objeto: 05 BB50 Desincrustante ácido (ativado), 05 BB50 Desengraxante alcalino, 05 BB50 Xampu 
automotivo 
Valor Total: R$ 2.095,00
Condições de Pagamento: 30 dias do recebimento
Assinatura: 19/09/2022
Bauru, 24 de Setembro de 2022
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 066094
PROCESSO Nº 3750/21 – PREGÃO ELET. R.P. Nº 024/21
Contratante: EMDURB
Compromissaria: IND. E COM. DE PROD. DE LIMPEZA MACATUBA LTDA ME
Objeto: 05 BB50 Desincrustante ácido (ativado), 05 BB50 Desengraxante alcalino, 05 BB50 Xampu 
automotivo 
Valor Total: R$ 2.095,00
Condições de Pagamento: 30 dias do recebimento
Assinatura: 19/09/2022
Bauru, 24 de Setembro de 2022
Presidente da EMDURB

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

José Ricardo Ortolani
Presidente

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

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

Segunda à Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h.

Todos os Atendimentos deverão ser Agendados por telefone:

- Impressão de Holerite e Folha de Pagamento:
3009-5522

- Atendimento para Aposentadoria e Pensão:
3009-5508

- Atendimento Serviço Social Recadastramento
3009-5501 e 3009-5502

- Perícia Médica
3009-5506

- Alteração/ Inclusão de Segurados e Dependentes
3009-5511

www.funprevbauru.sp.gov.br

TELEFONE
(14) 3009-5500

EMAILS

Presidência
joseortolani@funprev.bauru.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
-adaolofrano@funprevbauru.sp.gov.br

Divisão Financeira
-diogopereira@funprevbauru.sp.gov.br
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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 ADMINISTRATIVA

ESTAGIÁRIOS

TORNA SEM EFEITO

A Diretora da Divisão Administrativa, no uso de suas atribuições legais, resolve nesta data Tornar Sem 
Efeito a convocação vinculada no Diário Oficial nº 3.598, do(a) Sr(a). BRUNO VINICIUS HERNANDES, 
classificado(a) em 7º lugar no Processo Seletivo realizado para credenciamento de ESTAGIÁRIOS na área 
de ENSINO MÉDIO, em decorrência do descumprimento das cláusulas 7.7. e 7.7.1 do Edital nº 01/2022.

A Diretora da Divisão Administrativa, no uso de suas atribuições legais, resolve nesta data Tornar Sem 
Efeito a convocação vinculada no Diário Oficial nº 3.598, do(a) Sr(a). LETÍCIA MORIJO PEREIRA, 
classificado(a) em 8º lugar no Processo Seletivo (Edital nº 01/2022), realizado para credenciamento de 
ESTAGIÁRIOS na área de ENSINO MÉDIO, em virtude de DESISTÊNCIA TÁCITA.

CONVOCAÇÃO

CONVOCAÇÃO: Em virtude de DESISTÊNCIA TÁCITA do(a) 7º classificado(a), fica convocado(a), 
para prover a função de ESTAGIÁRIO na área de ENSINO MÉDIO, na Fundação de Previdência dos 
Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru, o(a) Sr(a) ANA LUIZA DENTAMARO, classificado(a) 
em 9º lugar, no Processo Seletivo para credenciamento de estagiário na área de ENSINO MÉDIO, edital 
nº 01/2022. 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.

CONVOCAÇÃO: Em virtude de DESISTÊNCIA TÁCITA do(a) 8º classificado(a), fica convocado(a), 
para prover a função de ESTAGIÁRIO na área de ENSINO MÉDIO, na Fundação de Previdência dos 
Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru, o(a) Sr(a) JULIA PEREIRA RIBEIRO, classificado(a) 
em 10º lugar, no Processo Seletivo para credenciamento de estagiário na área de ENSINO MÉDIO, edital 
nº 01/2022. 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.

Bauru, 21 de setembro de 2022.

CONVÊNIO – PROCESSO: N° 1346/2022 – CONVÊNIO: N° 10/2022 – CONVENENTE: – Fundação 
de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru – FUNPREV – CONVENIADA: 
Sicoob Unicentro BR – Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Centro Brasileira Ltda. – OBJETO: 
– Celebração de convênio visando operacionalizar as consignações em folha de pagamento dos valores 
contratados pelos servidores ativos (FUNPREV), aposentados e pensionistas geridos pela Convenente 
(Prefeitura Municipal de Bauru, Departamento de Água e Esgoto, Câmara Municipal de Bauru e Funprev) 
com a Conveniada – MOTIVAÇÃO: Por força do Decreto Municipal 14.459/2019 que regulamenta os 
artigos 11 e 13 da Lei Municipal nº 6343/2013 – FUNDAMENTO LEGAL: Lei Municipal n.º 6.343/2.013, 
bem como o Decreto Municipal n.º 11.512/2.011. – PRAZO: – 24 (vinte e quatro) meses. – VIGÊNCIA: 
01/09/2022 a 31/08/2024– Assinatura – Dia 01/09/2022, conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal 
n°. 8.666/93.

COMISSÃO DE PREGÃO PORTARIA N.º 34/2021

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE PREGÃO ELETRÔNICO – Fundação de Previdência dos 
Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru – FUNPREV – Edital nº 02/2022 – Processo nº: 
1989/2022 – Modalidade: Pregão Eletrônico nº 02/2022 – TIPO MENOR PREÇO – EXECUÇÃO 
INDIRETA POR/ATRAVÉS DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL que será regida Leis 
Federais n.º 10.520/2002 e 8.666/1993, e suas alterações; pelo Decreto Municipal n.º 10.123/2005 com 
alteração do Decreto Municipal n.º 10.744/2008; e demais legislações pertinentes. – Local: www.bec.
sp.gov.br – OFERTA DE COMPRA: 820904801002022OC00005 – Interessada: FUNPREV – Objeto: 
Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de sistema de votação eletrônica para as 
eleições dos Conselhos Curador e Fiscal biênio 2023/2024 da Fundação de Previdência dos Servidores 
Públicos Municipais de Bauru – FUNPREV de acordo com as condições constantes nos anexos. Do 
recebimento das propostas: até as 09 horas do dia 06 de outubro de 2022. O início da sessão do Pregão: 
a partir das 09 horas do dia 06 de outubro de 2022. As demais fases e informações quanto ao certame, serão 
oportunamente publicadas no Diário Oficial de Bauru e no site da FUNPREV (www.funprevbauru.sp.gov.
br). O Edital completo estará disponível a partir de 26 de setembro de 2022, no site da Fundação, no menu 
Licitação – Abertas. Caso haja interesse do licitante no Edital impresso, o que, contudo, não é exigência 
para participação de qualquer licitante, o mesmo, poderá ser obtido, junto a Divisão Administrativa da 
FUNPREV, mediante pagamento do custo reprográfico de R$ 1,00 (um real) por folha. Maiores informações 
poderão ser obtidas junto a Comissão de Pregão Eletrônico, pelos telefones (14) 3009-5500, ou, pelo e-mail 
renanoliveira@bauru.sp.gov.br

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 02/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1989/2022
MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 02/2022

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de sistema de votação 
eletrônica para as eleições dos Conselhos Curador e Fiscal biênio 2023/2024 da Fundação de Previdência 
dos Servidores Públicos Municipais de Bauru – FUNPREV de acordo com as condições constantes Anexo 
I – Termo de Referência.

BASE LEGAL: Lei Federal nº. 10.520/02 e nº. 8.666/93, Decreto Municipal n. º 10.123/05 e Lei 
Complementar 123/06, alterada pela Lei Complementar n° 147/14.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até dia 06 de outubro de 2022 às 09 horas.
DATA E INÍCIO DA SESSÃO: 06 de outubro de 2022 às 09 horas.
LOCAL: www.bec.sp.gov.br – OFERTA DE COMPRA: 820904801002022OC00005
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO PROTOCOLO: Das 08h às 17h, de segunda a sexta.
CONSULTAS AO EDITAL, AVISOS E ESCLARECIMENTOS: na internet, no site www.funprevbauru.
sp.gov.br, link Licitações.
VEÍCULOS DE PUBLICAÇÕES: no Diário Oficial de Bauru, site www.bauru.sp.gov.br, e no site do 
FUNPREV, www.funprevbauru.sp.gov.br, link Licitações.
ESCLARECIMENTOS: Portal da BEC www.bec.sp.gov.br.
REFERÊNCIA DE TEMPO: Horário de Brasília.
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PREÂMBULO
A Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru – FUNPREV, torna 
público a quem interessar, que no dia 06 de outubro de 2022, às 09 horas, por meio do portal da Bolsa de 
Compras do Estado de SP – www.bec.sp.gov.br, OFERTA DE COMPRA: 820904801002022OC00005, 
fará realizar procedimento licitatório, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO – TIPO MENOR 
PREÇO – EXECUÇÃO INDIRETA POR/ATRAVÉS DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL 
que será regida pelas Leis Federais nº 10.520/2002 e nº 8.666/1993, e suas ulteriores alterações; pelo 
Decreto Municipal nº 10.123/2005 com alteração do Decreto Municipal nº 10.744/2008; e demais 
legislações pertinentes aplicáveis à matéria.

I – DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1 – O pregão será realizado em sessão pública, Eletrônica, por meio da INTERNET, mediante condições 
de segurança – criptografia e autenticação – em todas as suas fases, na data e horário fixados na fl. 01 deste 
edital.
2 – Os trabalhos serão conduzidos pelo Pregoeiro da FUNPREV, Renan Bernardo de Oliveira e Equipe 
de Apoio, integrada pelos servidores Edilaine Cristina Ferreira Carvalho, Michel Rodrigo Camargo , 
designados pela Portaria Presidencial nº 34/2021.
3 – Na ausência do Pregoeiro ou de qualquer membro da Portaria de nomeação, ocorrerá a imediata 
substituição, pelo servidor Adão Francisco Lofrano Junior.
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II – OBJETO E JUSTIFICATIVA
Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de sistema de votação eletrônica para as 
eleições dos Conselhos Curador e Fiscal biênio 2023/2024 da Fundação de Previdência dos Servidores 
Públicos Municipais de Bauru – FUNPREV de acordo com as condições constantes Anexo I – Termo de 
Referência.
Justificamos que diversos fatores levaram esta Comissão à realização desta Eleição por meios digitais, a 
saber: 
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. 
Compatibilidade de horário integral com relação aos servidores, visto que, por este meio de votação, os 
servidores não têm obrigação de comparecer à 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. 
Facilidade de acesso, podendo ser realizado tanto por meio de microcomputadores, quanto por meio de 
smartphones, por meio de sistema. Como ocorreu em  Eleições internas anteriores realizadas pela Prefeitura 
Municipal de Bauru, a saber, Eleições para Conselhos Municipais e Conselho Tutelar. 
Redução de custos por parte dos órgãos, 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. 
Os Sistemas de Eleições têm 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 e proteção dos dados pessoais. Bem como, o sistema 
mantém os registros de controle do banco de dados, possibilitando auditorias dos pleitos realizados por 
meio digital.

III – ÁREA SOLICITANTE
1 – Divisão Administrativa.

IV – CONSULTAS, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
1 – O Edital encontra-se disponível no site www.funprevbauru.sp.gov.br. Os interessados também poderão 
obtê-lo junto à Divisão Administrativa da FUNPREV, mediante pagamento das cópias, ao custo de R$ 1,00 
(um real) por folha.
2 – As empresas que estejam interessadas em participar das licitações, deverão, obrigatoriamente, 
acompanhar as possíveis alterações ocorridas no Edital, bem como esclarecimentos a eventuais dúvidas e 
questionamentos realizados. A Comissão de Pregão Eletrônico desta Fundação não aceitará em nenhuma 
hipótese, reclamações de empresas que não atentarem para as informações, correções, orientações ou 
esclarecimentos disponibilizados no site.
3 – Até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá 
solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar disposições deste Edital. A petição será dirigida à 
autoridade subscritora do Edital. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelo servidor/setor responsável pelo 
pedido de aquisição do produto ou da prestação de serviço ou pelo setor técnico a elaboração do Edital, 
decidir sobre a petição no prazo de até vinte e quatro horas. (art. 12 do Decreto Federal nº 3555/2000), 
divulgando a mesma no site da FUNPREV, para conhecimento de todos os interessados.
3.1 – Acolhida a petição contra este Edital, será designada nova data para a realização do certame.
3.2 – Petições, esclarecimentos e impugnações deverão ser registrados diretamente no sistema BEC em 
campo próprio.
3.3 – Não serão respondidas solicitações anônimas e sem devidas identificações do solicitante.
4 – A FUNPREV não se responsabilizará por impugnações endereçadas via postal ou por outros meios, que 
não sejam da forma descrita neste capítulo, e que não sejam protocoladas no prazo legal.
5 – A visita técnica na FUNPREV será opcional do Licitante, podendo ser realizada até as 12 horas do 
dia útil anterior a abertura do presente certame, desde que pré-agendada com a Comissão de Eleição pelo 
telefone (14) 3009-5500.
5.1 – No caso de realizada a visita será emitida uma declaração ao Licitante, do qual a mesma deverá estar 
ser entregue junto aos documentos de Habilitação.

V – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
1 – Poderão participar do certame as empresas interessadas, regularmente estabelecidas no país, que 
atendam a todas as exigências deste Edital e de seus Anexos e que tenham ramo de atividade pertinente ao 
objeto licitado, e, ainda que:
1.1 – Disponham de capital social (patrimônio líquido) mínimo integralizado no valor de R$ 4.628,81 
(quatro mil, seiscentos e vinte oito reais e oitenta e um centavos), valor este correspondente a 10% do custo 
total estimado para a contratação do objeto deste certame.
1.2 – Preencham todas as condições de credenciamento constantes deste Edital, atendam integralmente às 
especificações mínimas descritas no Anexo I deste Edital, bem como atendam todas as demais condições 
constantes do presente instrumento.
1.3 – Que esteja registrada no CAUFESP, sendo detentor de senha para participar de procedimentos 
eletrônicos e tenha credenciado os seus representantes na forma estabelecida no regulamento que disciplina 
a inscrição no referido Cadastro.
1.4 – A participação no certame está condicionada, ainda, a que o interessado declare, ao acessar o ambiente 
eletrônico de contratações do Sistema BEC/SP, mediante assinalação nos campos próprios, que inexiste 
qualquer fato impeditivo de sua participação no certame ou de sua contratação, bem como que conhece e 
aceita os regulamentos do Sistema BEC/SP, relativos ao Pregão Eletrônico.
2 – Em razão da natureza do objeto licitado, e da impossibilidade de sua fragmentação, não se torna 
possível a aplicação do inciso II, do art. 48, da Lei Complementar nº 123/2006, (redação dada pela Lei 
Complementar nº 147/2014).
3 – Não será permitida a participação de empresas:
3.1 – Estrangeiras que não funcionem no país;
3.2 – Reunidas sob a forma de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição;
3.3 – Impedidas de licitar e contratar nos termos do art. 7.º da Lei Federal n.º 10.520/2002 e, do art. 10 da 
Lei Federal nº 9.605/1998;
3.4 – Declaradas inidôneas pelo Poder Público e não reabilitadas;
3.5 – Suspensas temporariamente para licitar e impedidas de contratar com esta Administração nos termos 
do inciso III do art. 87 da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações;

3.6 – Que estiverem sob recuperação judicial sem apresentação, na fase de habilitação, do Plano de 
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em pleno vigor, sem prejuízo de atendimento a 
todos os requisitos de habilitação econômico-financeira estabelecidos no Edital, nos termos da Súmula n.º 
50, da Resolução nº 10/2016, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
3.7 – Que estiverem sob falência, concordata, recuperação extrajudicial, dissolução ou liquidação e;
3.8 – Que tenha como representante servidor ou dirigente da Entidade contratante ou responsável pela 
licitação.
4 – Os impedimentos acaso existentes deverão ser declarados pela empresa Licitante, sob pena de 
responsabilidades administrativas e penais cabíveis, conforme legislação vigente.
5 – Serão considerados para efeitos de alcance da sanção de suspensão temporária de participação em 
licitação e impedimento de contratar com a Administração por prazo não superior a dois anos, apenas 
perante os órgãos, entidades e unidades administrativas concernentes ao Poder Público que lhe aplicou 
a sanção, consoante definição encartada na própria Lei de Licitações nos termos da Súmula n.º 51, da 
Resolução nº 10/2016, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
VI – DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS, ABERTURA DA SESSÃO E INÍCIO DA DISPUTA 

DE PREÇOS.
1 – O fornecedor deverá observar as datas e horários limites previstos para a abertura da proposta, atentando 
também para a data e horário para início da disputa.
2 – As propostas deverão ser enviadas por meio eletrônico disponível no endereço www.bec.sp.gov.
br na opção “PREGAO–ENTREGAR PROPOSTA”, com o VALOR GLOBAL DO OBJETO, desde a 
divulgação da íntegra do Edital no referido endereço eletrônico até o dia e horário previstos no preâmbulo 
para a abertura da sessão pública, devendo a licitante, para formulá-las, assinalar a declaração de que 
cumpre integralmente os requisitos de habilitação constantes do Edital.
3 – A licitante deverá indicar obrigatoriamente na sua proposta a marca e modelo do produto ofertado. O 
não preenchimento desta informação na proposta eletrônica implicará na desclassificação da empresa, em 
face de ausência de informação suficiente para sua classificação e participação do certame.
4 – Os preços serão ofertados no formulário eletrônico próprio, em moeda corrente nacional, em algarismos, 
sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços propostos deverão estar 
incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos diretos ou indiretos relacionados ao fornecimento do 
objeto da presente licitação, tais como tributos, remunerações, despesas financeiras e quaisquer outras 
necessárias ao cumprimento do objeto desta licitação, inclusive gastos com transporte.
4.1. – As propostas não poderão impor condições e deverão limitar-se ao objeto desta licitação, sendo 
desconsideradas quaisquer alternativas de preço ou qualquer outra condição não prevista no Edital e seus 
anexos.

VII – DO REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME
1 – O certame será conduzido pelo(a) Pregoeiro(a) (Coordenador(a)), que terá, em especial, as seguintes 
atribuições:
a) Acompanhar os trabalhos da equipe de apoio;
b) Responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;
c) Abrir as propostas de preços;
d) Analisar a aceitabilidade das propostas;
e) Desclassificar propostas indicando os motivos;
f) Conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de MENOR PREÇO 
GLOBAL;
g) Verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar;
h) Declarar o vencedor;
i) Receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos, encaminhando o processo devidamente 
instruído para a autoridade competente;
j) Elaborar a ata da sessão;
k) Encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação;
l) Abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a aplicação de penalidades 
previstas na legislação.

VIII – DO CREDENCIAMENTO NO APLICATIVO BEC
1 – Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão deverão dispor de senha 
pessoal (intransferível) e credenciamento dos seus representantes na forma estabelecida no regulamento 
que disciplina a inscrição no Cadastro CAUFESP.
1.1 – O registro no CAUFESP, o credenciamento dos representantes que atuarão em nome da licitante no 
sistema de pregão eletrônico e a senha de acesso deverão ser obtidos anteriormente à abertura da sessão 
pública e autorizam a participação em qualquer pregão eletrônico realizado por intermédio do Sistema 
BEC/SP.
1.2 – O registro no CAUFESP é gratuito. As informações a respeito das condições exigidas e dos 
procedimentos a serem cumpridos para a inscrição no Cadastro, para o credenciamento de representantes e 
para a obtenção de senha de acesso estão disponíveis no endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br.
2 – A licitante responde integralmente por todos os atos praticados no pregão eletrônico, por seus 
representantes devidamente credenciados, assim como pela utilização da senha de acesso ao sistema, ainda 
que indevidamente, inclusive por pessoa não credenciada como sua representante. Em caso de perda ou 
quebra do sigilo da senha de acesso, caberá ao interessado efetuar o seu cancelamento por meio do sítio 
eletrônico www.bec.sp.gov.br (opção “CAUFESP”).
3 – Cada representante credenciado poderá representar apenas uma licitante em cada pregão eletrônico.
4 – O envio da proposta vinculará a licitante ao cumprimento de todas as condições e obrigações inerentes 
ao certame.
5 – Para o exercício do direito de preferência de que trata o item 4.6.1 do Capítulo X, bem como para a 
fruição do benefício de habilitação com irregularidade fiscal e trabalhista previsto no subitem 3.1.2 do 
Capítulo XII, a condição de microempresa, de empresa de pequeno porte ou de cooperativa que preencha 
as condições estabelecidas na Lei Complementar nº 123/2006, deverá constar do registro da licitante junto 
ao CAUFESP.

IX – DA DESCONEXÃO COM O SISTEMA ELETRÔNICO
1 – À licitante caberá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, respondendo 
pelos ônus decorrentes de sua desconexão ou da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo 
sistema.
2 – A desconexão do sistema eletrônico com o Pregoeiro, durante a sessão pública, implicará:
a) fora da etapa de lances, a sua suspensão e o seu reinício, desde o ponto em que foi interrompida. Neste 
caso, se a desconexão persistir por tempo superior a 15 (quinze) minutos, a sessão pública deverá ser 
suspensa e reiniciada somente após comunicação expressa às licitantes de nova data e horário para a sua 
continuidade;
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b) durante a etapa de lances, a continuidade da apresentação de lances pelas licitantes, até o término do 
período estabelecido no Edital.
3 – A desconexão do sistema eletrônico com qualquer licitante não prejudicará a conclusão válida da sessão 
pública ou do certame.

X – DA ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÕES DOS LANCES
1 – No dia e horário previstos neste Edital, o Pregoeiro dará início à sessão pública do pregão eletrônico, 
com a abertura automática das propostas e a sua divulgação pelo sistema na forma de grade ordenatória, 
em ordem crescente de preços.
2 – A análise das propostas pelo Pregoeiro se limitará ao atendimento das condições estabelecidas neste 
Edital e seus anexos e à legislação vigente.
2.1. Serão desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste Edital ou da legislação em 
vigor;
2.2. – Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais licitantes.
2.3. – O eventual desempate de propostas do mesmo valor será promovido pelo sistema, com observância 
dos critérios legais estabelecidos para tanto.
3 – Nova grade ordenatória será divulgada pelo sistema, contendo a relação das propostas classificadas e 
das desclassificadas.
4 – Será iniciada a etapa de lances com a participação de todas as licitantes detentoras de propostas 
classificadas.
4.1. – Os lances deverão ser formulados exclusivamente por meio do sistema eletrônico em valores distintos 
e decrescentes, inferiores à proposta de menor preço ou ao último valor apresentado pela própria licitante 
ofertante, observado(s) o(s) seguinte(s) limite(s) mínimo(s) de redução:

LIMITES MÍNIMOS DE REDUÇÃO, POR LOTE, EM RELAÇÃO À PROPOSTA DE MENOR 
PREÇO E/OU AO DO ÚLTIMO LANCE OFERECIDO:
ITEM REDUÇÃO EM R$

1 R$ 100,00
4.2. – A etapa de lances terá a duração de 15 (quinze) minutos.
4.2.1 – A duração da etapa de lances será prorrogada automaticamente pelo sistema, visando à continuidade 
da disputa, quando houver lance admissível ofertado nos últimos 03 (três) minutos do período de que trata 
o item 4.2 ou nos sucessivos períodos de prorrogação automática.
4.2.2 – Não havendo novos lances ofertados nas condições estabelecidas no item 4.2.1, a duração da 
prorrogação encerrar-se-á, automaticamente, quando atingido o terceiro minuto contado a partir do registro 
no sistema do último lance que ensejar prorrogação.
4.3. – No decorrer da etapa de lances, as licitantes serão informadas pelo sistema eletrônico:
4.3.1 – Dos lances admitidos e dos inválidos, horários de seus registros no sistema e respectivos valores;
4.3.2 – Do tempo restante para o encerramento da etapa de lances.
4.4. – A etapa de lances será considerada encerrada findos os períodos de duração indicados no item 4.2.
4.5. – Encerrada a etapa de lances, o sistema divulgará a nova grade ordenatória contendo a classificação 
final, em ordem crescente de valores, considerando o último preço admitido de cada licitante.
4.6. – Com base na classificação a que alude o item 4.5, será assegurada às licitantes microempresas, 
empresas de pequeno porte e cooperativas que preencham as condições estabelecidas no art. 34, da Lei 
Federal n° 11.488/2007, preferência à contratação, observadas as seguintes regras:
4.6.1 – Em ocorrendo o empate previsto no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06, ou seja, quando o 
segundo classificado for empresa de pequeno porte ou microempresa e a proposta do mesmo for igual ou 
até 5% (cinco por cento) superior à proposta mais bem classificada (1º), a empresa de pequeno porte ou 
microempresa será convocada pelo Pregoeiro, para que apresente preço inferior ao da melhor classificada, 
no prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de preclusão do direito de preferência;
4.6.2 – Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte na hipótese acima 
prevista, serão convocadas as microempresas e empresas de pequeno porte remanescentes com propostas 
de valor igual ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta mais bem classificada (1º) na ordem 
classificatória, para o exercício do mesmo direito;
4.6.3 – No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno 
porte que se encontrem no intervalo de até 5% (cinco por cento) superior à proposta mais bem classificada, 
será realizado sorteio entre elas para definição daquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta;
4.6.4 – Na hipótese de não contratação nos termos previstos neste item, o objeto licitado será adjudicado 
em favor da proposta originalmente vencedora do certame;
4.6.5 – O disposto neste item somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada 
por microempresa ou empresa de pequeno porte;
4.7. – O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor mediante troca de mensagens 
abertas no sistema, com vistas à redução do preço.
4.8. – Após a negociação, se houver, o licitante classificado em 1º lugar / ofertante do menor preço deverá 
compor e apresentar os valores constantes da Proposta/Planilha de Preços, conforme modelo apresentado 
no Anexo XI deste Edital. Esta proposta/planilha de preços deverá ser encaminhada por meio eletrônico 
que vier a ser disponibilizado.
4.8.1 – O prazo para envio dos documentos mencionados no subitem 4.8 será estabelecido pelo pregoeiro 
mediante mensagem registrada no sistema.
4.8.2 – Não serão admitidas quantidades inferiores às previstas neste Edital. É vedada apresentação de 
proposta parcial para a contratação, devendo o licitante contemplar todos os seus itens;
4.8.3 – Após o recebimento do documento do licitante ofertante do menor preço, o Pregoeiro irá analisá-lo 
e examinar a aceitabilidade do menor preço assim como a conformidade da proposta com o disposto neste 
Edital e no Termo de Referência, decidindo motivadamente a respeito;
4.8.4 – O pregoeiro negociará a redução dos itens que se encontrem acima do preço referencial, o que 
implicará na redução do valor total do item.
4.8.5 – A não aceitação da redução, nos termos previstos no item 4.8.4, acarretará na NÃO ACEITAÇÃO 
da proposta.
4.8.6 – O Pregoeiro poderá a qualquer momento solicitar aos licitantes esclarecimentos que julgar 
necessários.
4.9. – Considerada aceitável a oferta de menor preço, passará o Pregoeiro ao julgamento da habilitação, 
conforme Capítulo XII deste Edital.
4.9.1 – Se a oferta não for aceitável, o Pregoeiro, respeitada a ordem de classificação, examinará a oferta 
subsequente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e assim 
sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável, passando então à fase de habilitação.

4.9.2 – Será concedido o prazo de 01 (um) dia útil para a apresentação, no campo próprio do sistema, 
dos documentos relativos à habilitação, solicitados no Capítulo XII deste Edital e também a Proposta 
Comercial, com os valores oferecidos a etapa de lances conforme Capítulo XI, deste Edital.
4.9.3 – Se o licitante deixar de encaminhar os documentos referidos no subitem 4.10.2, no prazo 
estabelecido, terá sua proposta inabilitada;
4.9.4 – Posteriormente, os mesmos documentos apresentados no sistema deverão ser relacionados e 
apresentados em originais ou cópias autenticadas, no prazo máximo de 04 (quatro) dias úteis, sob pena 
de invalidade do respectivo ato de habilitação e a aplicação das penalidades cabíveis, contados a partir da 
solicitação do pregoeiro, juntamente à proposta de preços. Os documentos originais e/ou cópias autenticadas 
deverão ser encaminhados em envelope identificado conforme abaixo:

FUNPREV BAURU
A/C Pregoeiro: RENAN BERNARDO DE OLIVEIRA

Processo nº 1989/2022 Pregão Eletrônico nº 02/2022
Rua Rio Branco, 19-31 CEP: 17014-037 – Bauru-SP

4.9.5 –  Fica dispensado o envio no caso de inserção no sistema da BEC de toda documentação e proposta 
com autenticação digital ou assinatura digital.
4.9.6 – O não cumprimento do envio dos documentos de habilitação e das propostas dentro do prazo 
acima estabelecido, acarretará nas sanções previstas na lei de licitações, podendo o(a) Pregoeiro(a) 
(Coordenador(a)) convocar a empresa que apresentou a proposta ou lance subsequente;
4.9.7 – Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se o fornecedor desatender às 
exigências habilitatórias, o(a) Pregoeiro(a) (Coordenador(a)) examinará a proposta ou o lance subsequente, 
verificando a sua compatibilidade e a habilitação do participante, na ordem de classificação, e assim 
sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda o Edital. Também nessa etapa o(a) 
Pregoeiro(a) (Coordenador(a)) poderá negociar com o participante para que seja obtido preço melhor;
4.9.8 – Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de menor 
preço e valor estimado para a contratação;
4.9.9 – Constatando o atendimento das exigências fixadas no Edital, o objeto será adjudicado ao autor da 
proposta ou lance de MENOR PREÇO GLOBAL.

XI – PROPOSTA COMERCIAL
1 – A Empresa vencedora do item deverá enviar ao (a) Pregoeiro(a) (Coordenador(a)), a Proposta 
Comercial, com os valores oferecidos a etapa de lances, em 01 (uma) via, original nos termos do Anexo 
XI devidamente impressa ou preenchida a mão, legível, em língua portuguesa, salvo quanto às expressões 
técnicas de uso corrente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas, sem cotações alternativas, datada 
e assinada pelo representante legal do Licitante ou pelo procurador, de acordo com os critérios básicos 
estabelecidos neste Edital, e conterão:
1.1 – Especificação completa do SERVIÇO ofertado, comprovando atendimento ao disposto no Anexo I 
do Edital;
1.2 – Valor global ofertado para a realização do objeto deste Pregão, nos termos do Anexo XI, expresso em 
moeda corrente (Real = R$), com até 02 (duas) casas decimais e por extenso;
1.3 – Nome empresarial da proponente, endereço completo, número do telefone, CNPJ/MF e Inscrição 
Estadual;
1.4 – Nome do banco, número da conta-corrente da empresa proponente, agência e cidade;
1.5 – Nome do representante legal, cédula de identidade e CPF/MF;
1.6 – Prazo de validade da proposta, o qual não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias contados da data de 
abertura do Envelope n.º 01 (Proposta Comercial), caso não esteja explícito na mesma, será considerado 
como aceito para efeito de julgamento;
1.7 – Declaração, sob as penalidades legais, de que tem pleno conhecimento de todas as regras constantes 
do Edital e seus Anexos, relacionadas ao objeto e sua execução; bem como de que conhece as condições 
locais para o cumprimento das obrigações decorrentes da licitação; e, ainda, de que os serviços ofertados 
atendem plenamente a todas as exigências descritas no Anexo I do Edital;
1.8 – A não apresentação de quaisquer requisitos supramencionados ocasionará a desclassificação da 
Licitante.
2 – O valor proposto deverá conter os gastos ou despesas com transporte, instalação, tributos, fretes, ônus 
previdenciários e trabalhistas, seguros e/ou outros encargos ou acessórios, sendo de inteira responsabilidade 
da empresa proponente a quitação destes, que em momento algum e sob nenhuma alegação, inclusive falta 
de previsão oficial, poderão ser transferidos a FUNPREV, a responsabilidade de seus pagamentos, quitação 
ou outras quaisquer decorrentes, nos termos da Súmula n.º 10 Resolução nº 10/2016 do Tribunal de Contas 
do Estado de São Paulo.
3 – Depois de aberta, a proposta estará vinculada ao processo pelo seu prazo de validade, não sendo 
permitida sua retirada ou a desistência de participação por parte do proponente.
4 – O encaminhamento de proposta para o sistema eletrônico pressupõe o pleno conhecimento e atendimento 
às exigências de habilitação previstas no Edital. O fornecedor será responsável por todas as transações que 
forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas 
e lances;

XII – HABILITAÇÃO
1 – Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo 
de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da administração ou publicação em órgão da 
imprensa oficial.
2 – O Licitante deverá apresentar a documentação abaixo relacionada para habilitação no certame:
2.1 – HABILITAÇÃO JURÍDICA:
2.1.1 – Cédula de identidade e CPF/MF do(s) proprietário(s) e/ou do(s) sócio(s) e/ou do(s) diretor(es);
2.1.2 – Registro Comercial, no caso de empresa individual, acompanhado de CPF/MF e cédula de 
identidade;
2.1.3 – Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e suas alterações ou instrumento consolidado, em 
vigor, devidamente registrado na Junta Comercial em se tratando de sociedades comerciais ou cooperativas 
e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de prova da diretoria em exercício;
2.1.4 – Inscrição do ato constitutivo, devidamente registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas no caso 
de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
2.1.5 – Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento 
no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a 
atividade assim o exigir.
2.2 – REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
2.2.1 – Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/
MF);
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2.2.2 – Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, se houver, e no Cadastro de Contribuintes 
Municipal, relativo ao domicílio ou sede do Licitante, pertinente ao seu ramo de atividades e compatível 
com o objeto do certame;
2.2.3 – Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal (Mobiliário), da sede da 
Licitante ou outra prova equivalente, na forma da lei:
a) Federal: Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da 
União (Portaria MF 358, de 05 de setembro de 2014);
b) Estadual: Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo;
c) Municipal: Certidões de Regularidade com a Fazenda Municipal (Mobiliária) da sede da Licitante.
2.2.4 – Prova de regularidade relativa à seguridade social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;
2.2.5 – Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação 
de certidão negativa de débito e positiva com efeitos de negativa nos casos constantes no art. 642-A da 
Consolidação das Leis do Trabalho, nos termos do art. 27, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 (alterado 
pela Lei Federal nº 12.440/2011);
 2.2.6 – Declaração expressa, nos termos do art. 1º da Lei Municipal nº 5.024/2003, de que a Licitante 
não foi condenada administrativa ou judicialmente, com trânsito em julgado, por infração à legislação 
ambiental, ou à legislação sobre segurança e saúde no trabalho ou exploração do trabalho infantil, nos 02 
(dois) anos anteriores à licitação. (Modelo no Anexo VII);
2.2.7 – Declaração expressa de inexistência de fato impeditivo de habilitação, sob pena de incidência das 
penalidades legais. (Modelo no Anexo IV);
2.2.8 – Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7.º da Constituição Federal 
(proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a 
menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos catorze anos). (Modelo no Anexo X).
2.3 – Todas as certidões emitidas via Internet, deverão ser apresentadas no seu original, assim como as 
demais certidões solicitadas neste Edital deverão estar com prazo de validade apto na data de entrega dos 
envelopes, sendo que, para habilitação, será confirmada na Internet a validade e autenticidade das mesmas, 
quando possível.
2.3.1 – Caso as certidões exigidas não apresentem prazo de validade previamente estipulado pelo órgão 
emissor, serão consideradas válidas por 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua emissão; no caso 
de declarações, atestados ou documentos equivalentes, expedidas sem prazo de validade, serão consideradas 
válidas desde que expedidas no máximo a 90 (noventa) dias inclusive, anteriores à data designada para 
entrega dos envelopes.
2.4 – Se houver impossibilidade de apresentar qualquer documento por motivo de impedimento do órgão 
emissor, devidamente comprovado, apresentar declaração em papel timbrado da empresa, assinado por 
seu representante legal, de que está regular com o referido órgão e que, findo o mesmo, se compromete a 
apresentar o documento atualizado, para fins de direito, independentemente da fase em que se encontrar o 
processo licitatório, sujeitando-se, no caso de não apresentação, às penalidades legais.
2.5 – Se a empresa Licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se for 
a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria 
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
3 – COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL POR ME E EPP: A microempresa – ME, a empresa 
de pequeno porte – EPP deverão apresentar toda a documentação exigida para a habilitação, inclusive os 
documentos comprobatórios da regularidade fiscal, mesmo que estes apresentem alguma restrição.
3.1 – Nas licitações públicas, a comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de 
pequeno porte será exigida para efeito de assinatura do contrato, nos termos dos artigos 42 e seguintes, da 
Lei Complementar nº 123/2006 (Redação dada pela da Lei Complementar nº 147/2014):
3.1.1 – As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames licitatórios, 
deverão apresentar toda documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo 
que esta apresente alguma restrição.
3.1.2 – Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 
(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor 
do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da 
documentação, pagamento, ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou 
positivas com efeito de certidão negativa.
3.1.3 – A não regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, implicará decadência do 
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal nº 8.666/1993, sendo 
facultado à Administração convocar os Licitantes remanescentes na ordem de classificação para assinatura 
do contrato ou revogar a licitação.
4 – Em razão do objeto licitado, e da impossibilidade de sua fragmentação, não se torna aplicável o inciso 
II, art. 48 – Lei Complementar nº 123/2006 (redação dada pela Lei Complementar nº 147/2014). Assim 
como também não será observada a obrigatoriedade exigida no inciso I, do mesmo art. e Lei.
5 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA:
5.1 – Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados 
na forma da lei, conforme art. 31, inciso I da Lei Federal nº 8666/1993 (deverão ser conter assinaturas dos 
sócios administradores e do contador responsável);
5.2 – Certidão negativa de falência, concordata e processo de recuperação judicial e extrajudicial, expedida 
pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica ou domicílio da pessoa física;
5.3 – Demonstração pelo proponente da boa situação financeira da empresa que será baseada na obtenção 
do índice de Solvência Geral (SG) igual ou maior a 01 (um), calculado e comprovado através da seguinte 
fórmula:

SG =                                          ATIVO TOTAL                                 L
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

5.4 – Fica isento do quanto exigido nos itens “5.1 e 5.3” a empresa optante pelo Simples Nacional, 
devendo essa apresentar o seguinte documento:
a) Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (referente ao último exercício) e,
b) Declaração do Contador informando ser optante do Simples Nacional.
6 – Das certidões exigidas, caso estejam positivas, deverão estar acompanhadas do comprovante de 
pagamento da dívida, ou certidões de objeto e atualização dos respectivos processos, ressalvada a hipótese 
da certidão constar que se encontra sob efeitos suspensivos, por eventuais recursos.
7 – Os documentos apresentados deverão ser da mesma sede ou filial, com exceção de documentos que são 
válidos para ambos os casos. Caso a empresa seja vencedora do certame, será assinado o contrato com a 
sede que apresentou a documentação.

8 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: O objeto deste Edital deverá atender às exigências mínimas de qualidade, 
observados os padrões e normas técnicas exigidas neste Edital.
8.1 –A licitante deverá apresentar atestado de capacidade técnica, emitido por pessoa jurídica de direito 
público ou privado, comprovando aptidão para o desempenho de atividade compatível e pertinente com 
o objeto solicitado da presente licitação, deverão conter: razão social, endereço completo e telefone para 
contato de quem os forneceu, bem como o nome e o cargo do responsável que os assinar; a indicação de 
cumprimento da obrigação de forma e qualidade satisfatórias e nos prazos exigidos.

XIII – CRITÉRIO DE JULGAMENTO
1 – O critério de julgamento será o de menor preço, desde que observadas as especificações e demais 
condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos:
2 – Será desclassificada a proposta que:
2.1 – Não se refira à integralidade do objeto;
2.2 – Não atenda às exigências estabelecidas no Edital ou em diligência;
2.3 – Apresente Valor Total simbólico, irrisório ou de igual a zero, incompatíveis com os preços de mercado 
acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se refiram a materiais e instalações de propriedade 
do Licitante, para os quais ele renuncie à parcela ou à totalidade da remuneração; ou superestimados ou 
manifestadamente inexequíveis, assim disposto na Lei Federal 8.666/1993 art. 44, § 3º e art. 48, II.
2.3.1 – Se o Pregoeiro entender que há indícios de inexequibilidade de preço, será fixado prazo de 1(um) 
dia útil para que o Licitante demonstre a formação de preço, por meio de planilha de custos, justificativas e 
demais documentos comprobatórios.
2.3.2 – Não havendo a comprovação do solicitado em subitem anterior, a proposta será desclassificada, 
sujeitando-se o Licitante às sanções legais.
3 – Havendo divergência entre o valor expresso em numeral e valor escrito por extenso prevalecerá o 
menor deles. Em casos de erros de soma e/ou multiplicações apuradas nos itens componentes da proposta, 
a Licitante terá prazo máximo de 5 (cinco) minutos durante a sessão para correção da mesma, informações 
essas, consignada em ata.

XIV – RECURSOS E CONTRARRAZÕES
1 – Divulgado o vencedor, o Pregoeiro informará aos licitantes, por meio de mensagem lançada no sistema, 
que poderão interpor recurso, imediata e motivadamente, por meio eletrônico, utilizando para tanto, 
exclusivamente, campo próprio disponibilizado no sistema, com o registro da síntese de suas razões.
2 – Manifestada motivadamente a intenção de recorrer no sistema, o licitante terá o prazo de 03 (três) dias 
corridos para apresentação dos memoriais das razões de recurso, ficando as demais licitantes desde logo 
intimadas para apresentarem contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr no término do 
prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
3 – Os memoriais de recurso e as contrarrazões serão oferecidos por meio eletrônico no sítio www.bec.
sp.gov.br, opção “RECURSO”. A apresentação de documentos relativos às peças antes indicadas, se 
houver, será efetuada mediante protocolo, endereçados FUNPREV BAURU – Rua Rio Branco, 19-31 CEP: 
17014-037 – Bauru-SP, e seu encaminhamento se dará por intermédio do(a) Pregoeiro(a) (Coordenador(a)) 
dentro dos prazos estabelecidos no item 2.
4 – A falta de manifestação motivada no prazo especificado no item 1 importará a preclusão do direito de 
recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro à licitante vencedora e o encaminhamento do 
processo à autoridade competente para a homologação.
5 – Nas decisões de habilitação, inabilitação e julgamento das propostas os recursos terão efeito suspensivo, 
de acordo com o art. 109, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93.
6 – Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não 
justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente.
7 – O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
8 – Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente 
informado à autoridade competente.
9 – A classificação será feita pelo MENOR PREÇO GLOBAL.

XV – ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
1 – Inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro adjudicará o objeto ao Licitante vencedor, competindo à 
autoridade competente homologar o procedimento licitatório.
2 – Decididos os recursos porventura interpostos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a 
autoridade competente adjudicará o objeto ao Licitante vencedor e homologará o procedimento licitatório.

XVI – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
1 – O Licitante que deixar de entregar a documentação exigida para o certame, apresentar documentação 
falsa, ensejar o retardamento da execução do objeto certame, não mantiver a proposta, falha ou fraudar a 
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, aplicar-se-á as sanções 
previstas nas Leis Federais nº 8.666/1993 e 10.520/2002.

XVII – DISPOSIÇÕES FINAIS
1 – Constituem Anexos deste Edital os seguintes documentos:
Anexo I – Termo de Referência
Anexo II – Termo de Minuta do Contrato
Anexo III – Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação Prévia – Específica para ME 
ou EPP
Anexo IV – Declaração de Inexistência de Impedimento Legal para Licitar ou Contratar com a Administração
Anexo V – Carta de Apresentação
Anexo VI – Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação
Anexo VII – Declaração de Inexistência de Condenação de Acordo com a Lei Municipal n.º 5024/2003
Anexo VIII – Termo de Ciência e de Notificação Contratos ou Atos Jurídicos Análogos
Anexo IX – Declaração de documentos à disposição do TCE-SP
Anexo X – Declaração de Situação Regular no Ministério do Trabalho
Anexo XI – Proposta Comercial
2 – Todas as despesas do contrato correrão por conta da verba nº 3.3.90.39.00 e Função Programática/Ação 
nº 09.272.0125.2903.
3 – Após o prazo de Homologação o resultado desta licitação, a adjudicatária deverá assinar o contrato 
dentro de 10 (dez) dias úteis da convocação feita pela Divisão Administrativa da FUNPREV, sob pena 
de decair do direito de contratação e incidir na multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total de sua 
proposta, além de sujeitar-se a outras sanções previstas nas Leis Federais nº 8666/93, 8883/94 e 10520/02 
e Decreto Municipal 10.123/05.
3.1 –  Homologada a licitação, a licitante vencedora deverá apresentar o sistema para a Comissão de Eleição 
com o objetivo de comprovar o atendimento integral do objeto, como condição para assinatura do contrato. 
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3.2 – Na hipótese do adjudicatário não comparecer para assinar o termo de contrato, aceitar ou retirar o 
instrumento equivalente no prazo estabelecido, aplicar-se-á as sanções cabíveis. O Pregoeiro examinará as 
propostas subsequentes e a habilitação dos Licitantes, segundo a ordem de classificação, até a apuração da 
proposta que atenda ao Edital, podendo ainda, negociar o preço.
4 – O Licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos 
apresentados em qualquer fase desta licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a 
inverdade das informações nele contidas implicará na imediata desclassificação ou inabilitação do Licitante, 
ou a rescisão contratual, sem prejuízo das sanções administrativas, civis e penais cabíveis.
5 – A Licitante está sujeita às normas regulamentadores, previstas na Resolução n.º 103 de 25 de maio de 
2022 que regulamenta a política de segurança e informação da Fundação de Previdência dos Servidores 
Públicos Municipais de Bauru – FUNPREV e na Resolução n.º 61 de 21 de dezembro de 2016, que institui 
o Código de Ética e Conduta no âmbito da Fundação, ambas do Conselho Curador desta, que se encontram 
disponíveis no link http://www.funprevbauru.sp.gov.br/new/transparencia/resolu%C3%A7%C3%A3o/
conselho-curador.
6 – Fica eleito o foro da Comarca de Bauru/SP, para dirimir eventuais conflitos de interesses decorrentes 
desta licitação, valendo esta cláusula como renúncia expressa a qualquer outro foro, por mais privilegiado 
que seja ou venha a ser.

Bauru, 22 de setembro de 2022.
JOSÉ RICARDO ORTOLANI

PRESIDENTE – FUNPREV
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

Processo nº 1989/2022
Edital nº 02/2022
Pregão Eletrônico nº 02/2022
1. – OBJETO:
1.1. – Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de sistema de votação eletrônica para 
as eleições dos Conselhos Curador e Fiscal biênio 2023/2024 da Fundação de Previdência dos Servidores 
Públicos Municipais de Bauru – FUNPREV de acordo com as condições constantes Anexo I – Termo de 
Referência.
1.2. – Itens do objeto: o presente objeto é formado por:
Prestação de Serviço de sistema de votação eletrônica para as eleições dos Conselhos Curador e Fiscal 
biênio 2023/2024 da Funprev.
O Serviço consiste em fornecimento de sistema na internet para recepção dos votos de maneira online, 
administração da votação, apuração e todas as demais rotinas pertinentes ao pleito.
O sistema deve ser hospedado pela contratada.
O período de recepção dos votos deverá acontecer conforme cronograma estabelecido em Edital n.º 
01/2022 e 02/2022 da Comissão de Eleição (disponibilizado em http://www.funprevbauru.sp.gov.br/new/
eleicao), configurado para o universo de aproximadamente 12.000 (doze mil) votantes, com envio de senha 
provisória via e-mail ou SMS de cada eleitor, com possibilidade de troca de senha pelo eleitor.
O sistema deve ser compatível com os Editais da Comissão de Eleição definidos pela Contratante.
Franquia de 50.000 (cinquenta mil) SMS, compartilhada para envio de senha, esqueci minha senha e 
lembrete de votação. O lembrete de votação será combinado entre a Comissão de Eleição e Contratada (se 
for necessário). Acabando a franquia de SMS o sistema deve continuar o envio somente por E-mail.
– Procedimentos de Votação:
Importação da lista de votantes a partir de critérios definidos pela Funprev Bauru, registrando-se cada 
eleitor da lista, a fim de representar sua permissão para voto (a Fundação encaminhará a lista de votantes 
através de planilha de Excel ou outro formato compatível com arquivo texto);
A importação e tratativas dos dados deverão estar finalizadas em até 10 (dez) dias úteis anteriores ao início 
da votação;
Criação de uma senha gerada automaticamente pelo sistema, para todos os integrantes da lista de votantes, 
identificados e registrados no requisito anterior;
As senhas deverão conter até 8 (oito) caracteres com: letras maiúsculas e números. A Comissão deverá 
aprovar a política de criação desta senha;
Envio de E-mail ou SMS a todos os integrantes da lista de votantes com informações sobre os procedimentos 
do processo de votação e informando também a senha de acesso, conforme os requisitos da Comissão.
– Módulo de Votação Eleitor
Possibilitar a troca da senha enviada por senha de escolha do eleitor, com critérios pré-definidos pela 
Comissão;
Liberação para voto via internet em horário determinado, a partir de acesso ao sistema com o número do 
CPF e senha de votação enviada por SMS ou E-mail;
O votante deverá escolher seu voto de acordo com critérios estabelecidos em Editais da Eleição;
Geração do comprovante de votação para impressão com opção de encaminhamento por e-mail;
Enquanto durar a eleição, será permitido, a qualquer momento, consulta e emissão via internet do 
comprovante de votação.
O sistema conterá no mínimo os seguintes recursos de acessibilidade: Possibilitar a alteração no tamanho 
da fonte, auto contraste de cores, web semântica para programas leitor de texto.  
– Procedimentos dos Processos de Votação
O Eleitor de posse da sua senha de votação entrará no sistema por meio do link.
Digitará seu CPF, o sistema deve permitir somente números devendo no momento que o usuário estiver 
digitando colocar o CPF na máscara padrão (999.999.999-99).
No campo abaixo o Eleitor colocará a senha inicial. E clicar no botão para acessar a tela inicial, se a senha 
estiver correta.
Na tela inicial o sistema deve apresentar as eleições em andamento e que o eleitor ainda não votou, um botão 
para a Eleição do Conselho Fiscal e outro para o Conselho Curador. Se o eleitor já tiver realizado as duas 
votações o sistema deve informar que ele já realizou a votação e opção para impressão do comprovante.
Ao iniciar a votação o eleitor deve ver em forma de lista as fotos dos candidatos, número, apelido (se 
houver), nome completo e secretaria. Devendo clicar no candidato e depois no botão confirmar. Após a 
confirmação o sistema volta para a tela inicial ou inicia automaticamente a votação para o outro conselho.
A empresa vencedora poderá sugerir alterações nos procedimentos de votação descritos neste item, 
mediante justificativa e aprovação da Comissão de Eleição. 
O eleitor poderá registrar seus votos em momentos diferentes para cada conselho durante o período de 
votação. 
Se o eleitor tiver votado em apenas um conselho, o voto ao outro conselho será considerado nulo ao término 
do período de votação.

– Módulo de Votação Mesário
Emissão do Relatório Zerézima, por parte dos mesários e/ou comissão eleitoral, contendo uma lista com 
todos os candidatos e o número 0 na frente de cada um deles, para provar que a votação foi aberta com 0 
votos para cada um;
Relatório diário dos eleitores que votaram em arquivo do tipo (CSV);
Relatórios dos que votaram e dos que não votaram e apuração do resultado, com emissão do Boletim de 
Urna, contendo o totalizador de votos para cada candidato, de acordo com critérios definidos em Edital;
Disponibilizar para a Comissão de Eleição a possibilidade da troca do e-mail ou do número de celular 
cadastrado;
Possibilitar a geração de uma nova senha com opção de impressão para entrega para o eleitor e opção de 
envio no e-mail e no celular cadastrados.
– Suporte Remoto
Disponibilizar suporte remoto de pelo menos 1 (um) funcionário da empresa contratada durante todo o 
período de votação. Acompanhar em tempo real o início da votação impressão de zerézima e apuração final.
– Segurança do Sistema
Comunicação segura com os usuários;
Utilizar mecanismos contra-ataques robôs; 
Sigilo de voto, sendo a ordem dos mesmos embaralhadas, para que não haja possibilidade de identificação 
do voto de cada votante;
Tempo de resposta do sistema de máximo 5 segundos; 
Suporte de carga por quantidade de acessos de no mínimo 200 usuários ao mesmo tempo;
O log do sistema dever registrar no mínimo endereço do IP da máquina, data e hora ocorrência. O log deve 
ser registrado, na geração, envio e troca de senha, alteração de dados cadastrais, acesso a tela de votação, 
conclusão de votação;
O sistema cadastrará os critérios definidos pelo regulamento eleitoral para a seleção dos eleitores, impedindo 
de votar aqueles considerados inaptos e garantindo que os eleitores aptos registrem o voto; 
Uso da senha para qualquer perfil de acesso: Administrador, Comissão Eleitoral ou Eleitor;
A Contratada deverá oferecer aos eleitores que esqueceram a senha ou não receberam correspondência 
eletrônica, forma de recuperação ou novo envio;
Fornecimento de treinamento online, sem custo, para que todos os funcionários e colaboradores estejam 
devidamente orientados sobre todas as etapas dos processos de gestão eleitoral;
Possibilitar auditoria do sistema por técnicos ou por empresa terceirizada indicados pela Presidência da 
Funprev ou Comissão de Eleição;
O sistema deve garantir atendimento às normas e princípios previstos na Lei Federal n.º 13.709, de 14 de 
agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD), notadamente ao tratamento de dados 
sensíveis e a segurança da inviolabilidade dos votos, e na Lei Federal n.º 12.965, de 23 de abril de 2014 
(Marco Civil da Internet).
– Relatório Final
A empresa deverá emitir parecer atestando que o processo eleitoral ocorreu em conformidade com todos as 
regras estabelecidas em termo de referência e em Editais e que o resultado da Eleição é válido;
Manter por 5 anos a cópia de todos os registros do banco de dados e arquivos de código fonte referente ao 
processo de votação da Funprev.
2. – DAS ESPECIFICAÇÕES DA FRANQUIA E CONDIÇÕES ESPECIAIS DE PRESTAÇÃO DO 
SERVIÇO
2.1. – Para a entrega do objeto ora licitado, a CONTRATADA deverá observar e cumprir integralmente 
as legislações de regência – leis, decretos, regulamentos, portarias, resoluções e normas – tanto federais, 
estaduais ou municipais, em vigência, direta ou indiretamente aplicáveis à prestação de serviços à 
CONTRATANTE, até a data da entrega final do objeto.
2.2. – Em relação às normas referentes à prestação de serviços à CONTRATANTE, deverá observar  Lei nº 
4830, de 17 de Maio de 2002 ulteriores alterações, sem prejuízo de outras normas aqui não mencionadas;
2.3 – A CONTRATADA deverá fornecer equipamentos e executar os serviços em conformidade com os 
padrões e normas aplicadas à espécie, responsabilizando-se integralmente pela quantidade e qualidade do 
mesmo, abrangendo todos os seus detalhes constantes no termo de referência e editais da Comissão de 
Eleição.
2.4. – A CONTRATANTE se reserva o direito de recusar os serviços que não estejam dentro das normas 
técnicas e dos padrões exigidos e aplicados aos mesmos, respondendo a empresa licitante, integralmente, 
pelo custo de eventuais adequações e, se necessário, o refazimento dos serviços.
2.5. – A CONTRATADA se responsabiliza, também, por todos os custos, diretos e indiretos, incidentes e 
apurados na hipótese da incidência do previsto no item anterior.
2.6. – O objeto contratual executado deverá atingir o fim a que se destina, com eficácia e qualidade 
requeridas.
2.7. – A CONTRATADA será responsável pela proteção dos programas, bem como o uso, acesso indevido, 
ou fraudes na votação.
2.8 – A CONTRATADA ao identificar qualquer possível fraude do processo eleitoral deverá notificar 
imediatamente a Comissão de Eleição.
2.9. – Se necessário a suspensão da votação por qualquer falha identificada a CONTRATADA deverá 
suspender imediatamente a votação e aguardar a decisão da Comissão de Eleição para continuidade ou 
cancelamento total da eleição.
2.10. – Na ocasião da votação ser cancelada por qualquer motivo, a CONTRATADA se compromete a 
realizar novamente a votação sem quaisquer custos para a CONTRATANTE.
2.11. – A CONTRATADA será responsável pela proteção dos dados e informações do banco de dados 
fornecidos pela CONTRATANTE, contra o uso ou o acesso indevido, e se obrigará a utilizá-los 
exclusivamente para atendimento da execução do objeto e em conformidade com as condições estabelecidas 
neste Contrato e legislação vigente.
2.12. – Qualquer atividade necessária para atender a presente prestação de serviço estão abrangidos no 
licenciamento dos programas aplicativos, sendo que a sua prestação não implicará em qualquer custo 
adicional ou pagamento diferenciado ou em separado para a CONTRATANTE, além daquele informado 
pela CONTRATADA em sua proposta.
2.13. – A CONTRATADA deverá prover os serviços de suporte e manutenção técnica. Cada chamado 
deverá ser respondido em no máximo 04 (quatro) horas, nas seguintes condições:



54 DIÁRIO OFICIAL DE BAURU SÁBADO, 24 DE SETEMBRO DE 2.022

I. Atendimento a chamados de prioridade baixa – problema que não resulte em processo crítico e não torne 
o Sistema inoperante, mas que afete sua qualidade – deverá iniciar os procedimentos no prazo máximo 
de 02 (dois) dia úteis contados da data do chamado, devendo a CONTRATADA elaborar e entregar ao 
CONTRATANTE, a cada 4 (quatro) dias úteis, a partir do atendimento, minudente e circunstanciado 
relatório, no qual foram noticiados todos os eventos ocorridos e medidas adotadas no período, até a sua 
solução definitiva ou alternativa para o eventual problema no prazo máximo de 10 (dez) dias uteis;
II. Atendimento a chamados de prioridade média – problema que afete um serviço que não torne o Sistema 
inoperante, mas que prejudique alguma funcionalidade – deverá iniciar os procedimentos no prazo máximo 
de 01 (um) dia útil contados da data do chamado, devendo a CONTRATADA elaborar e entregar ao 
CONTRATANTE, em 02 (dois) dias úteis, a partir do atendimento, minudente e circunstanciado relatório, 
no qual foram noticiados todos os eventos ocorridos e medidas adotadas no período, até a sua solução 
definitiva ou alternativa para o eventual problema que não poderá exceder 03 (três) dias úteis;
III. Atendimento a chamados de prioridade alta – problema que afete um processo de grande importância 
para o CONTRATANTE, que não torne o Sistema inoperante, mas que prejudique a funcionalidade de alguns 
módulos, impedindo o cumprimento de prazos legais nas execuções – deverá iniciar os procedimentos no 
prazo máximo de 8 (oito) horas úteis contadas da data e hora do chamado e dentro do horário, devendo a 
CONTRATADA elaborar e entregar ao CONTRATANTE, a cada 8 (oito) horas contadas da data e hora do 
atendimento, minudente e circunstanciado relatório, no qual foram noticiados todos os eventos ocorridos e 
medidas adotadas no período, até a sua solução definitiva ou alternativa para o eventual problema que não 
poderá exceder 16 (dezesseis) horas úteis;
IV. Atendimento a chamados de incidente – problema que ocasiona um processo crítico para o 
CONTRATANTE, com reflexo importantíssimo na operação do sistema de tal forma que se torne 
inoperante, parcial ou totalmente – deverá iniciar os procedimentos no prazo máximo de 2 (duas) horas 
contadas da data e hora do chamado e dentro do horário, devendo a CONTRATADA elaborar e entregar ao 
CONTRATANTE, a cada 6 (seis) horas contadas da data e hora do atendimento, minudente e circunstanciado 
relatório, no qual foram noticiados todos os eventos ocorridos e medidas adotadas no período, até a sua 
solução definitiva ou alternativa para o eventual problema que não poderá exceder 08 (oito) horas úteis.
2.14. – Assumir inteira responsabilidade pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo ligados a execução de serviços, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade, a fiscalização ou o acompanhamento, pela CONTRATANTE, da execução do contrato;
2.15. – CRONOGRAMA DA ELEIÇÃO

18/10/2022 Início da eleição até 30 dias do Edital de Convocação
01/11/2022 Publicação de Prorrogação se necessário
04/11/2022 Fim da eleição digital
08/11/2022 Apuração (se der o quórum)
05/11/2022 1ª Prorrogação da eleição
12/11/2022 Publicação de Prorrogação se necessário
15/11/2022 Fim da 1ª prorrogação eleição digital
22/11/2022 Apuração (se der o quórum)
16/11/2022 2ª Prorrogação da eleição
29/11/2022 Fim da 2ª prorrogação eleição digital
30/11/2022 Apuração (se der o quórum)

3. – DO LOCAL E DO PRAZO DE ENTREGA DOS PRODUTOS
A prestação de serviço deverá ser entregue na Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais 
de Bauru, localizada na Rua Rio Branco 19-31, – Vila Amárica – Bauru / SP – CEP 17014-037, aos cuidados 
da Divisão Administrativa e Comissão de Eleição,
4. – PRAZOS
O objeto contratual deverá ser entregue em conformidade com as especificações estabelecidas neste 
instrumento, no prazo de 7 (sete) dias corridos, contados a partir da data de assinatura do contrato.
5. – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
O pagamento referente ao objeto previsto será realizado a vista, 30 (trinta) dias após a apresentação da 
Nota Fiscal/Fatura; A apresentação da nota fiscal será após a realização da apuração do Processo Eleitoral.
6. – CONDIÇÕES GERAIS
A CONTRATADA deverá considerar em sua proposta comercial todos os custos para a adequada prestação 
dos serviços contemplados no escopo definido no Termo de Referência.

ANEXO II – TERMOS DE MINUTAS DOS CONTRATOS
Contrato n.º XX/2022
Processo Administrativo n.º 1989/2022
Edital nº 02/2022
Pregão Eletrônico nº 02/2022

Termo de contrato que entre si celebram a FUNDAÇÃO DE 
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS 
EFETIVOS DE BAURU – FUNPREV, neste contrato denominada 
CONTRATANTE e a EMPRESA ________________________, 
neste contrato denominada CONTRATADA, referente à contratação 
de empresa especializada para fornecimento de serviços de sistema de 
votação eletrônica observando-se as exigências do termo de referência.

Pelo presente instrumento, de um lado, a FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 
PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DE BAURU – CONTRATANTE, pessoa de direito público, com 
sede na Rua Rio Branco, 19-31, Vila América, CEP 17.014-037, inscrita no CNPJ sob nº 46.139.960/0001-38, 
por seu Presidente José Ricardo Ortolani, nomeado(a) pelo Decreto Municipal n.º ____/2021, devidamente 
autorizado pelo Conselho Curador às fls __, do Processo Administrativo em epígrafe, doravante denominada 
de CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa _____________________________, inscrita no CNPJ 
sob nº ______________, com sede na _____________________, ______________, CEP _____-____ por 
seu representante ______________________, portador do CPF nº _____________, RG nº ___________, 
residente e domiciliado na ____________________, _______________, CEP _________-_______, 
doravante denominada CONTRATADA, nos termos do Edital em epígrafe, bem como, nas Leis Federais 
n.º 8.666/1.993, n.º 10.520/2.002, e na legislação municipal pertinente, têm entre si, justo e contratado o 
seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA – ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO
1.1. Contratação de empresa especializada para fornecimento de serviços de empresa especializada para 
fornecimento de serviços de sistema de votação eletrônica da FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS 
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DE BAURU – FUNPREV, observando-se as 
especificações e características do processo administrativo n.º 1989/2022, nas Leis Federais n.º 8.666/1.993, 
n.º 10.520/2.002, e na legislação municipal pertinente.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ESPECIFICAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
2. OBJETO:
2.1. Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de sistema de votação eletrônica para 
as eleições dos Conselhos Curador e Fiscal biênio 2023/2024 da Fundação de Previdência dos Servidores 
Públicos Municipais de Bauru – FUNPREV de acordo com as condições constantes Anexo I – Termo de 
Referência.
2.2. Itens do objeto: o presente objeto é formado por:
Prestação de Serviço de sistema de votação eletrônica para as eleições dos Conselhos Curador e Fiscal 
biênio 2023/2024 da Funprev.
O Serviço consiste em fornecimento de sistema na internet para recepção dos votos de maneira online, 
administração da votação, apuração e todas as demais rotinas pertinentes ao pleito.
O sistema deve ser hospedado pela contratada.
O período de recepção dos votos deverá acontecer conforme cronograma estabelecido em Edital n.º 
01/2022 e 02/2022 da Comissão de Eleição (disponibilizado em http://www.funprevbauru.sp.gov.br/new/
eleicao), configurado para o universo de aproximadamente 12.000 (doze mil) votantes, com envio de senha 
provisória via e-mail ou SMS de cada eleitor, com possibilidade de troca de senha pelo eleitor.
O sistema deve ser compatível com os Editais da Comissão de Eleição definidos pela Contratante.
Franquia de 50.000 (cinquenta mil) SMS, compartilhada para envio de senha, esqueci minha senha e 
lembrete de votação. O lembrete de votação será combinado entre a Comissão de Eleição e Contratada (se 
for necessário). Acabando a franquia de SMS o sistema deve continuar o envio somente por E-mail.
– Procedimentos de Votação:
Importação da lista de votantes a partir de critérios definidos pela Funprev Bauru, registrando-se cada 
eleitor da lista, a fim de representar sua permissão para voto (a Fundação encaminhará a lista de votantes 
através de planilha de Excel ou outro formato compatível com arquivo texto);
A importação e tratativas dos dados deverão estar finalizadas em até 10 (dez) dias úteis anteriores ao início 
da votação;
Criação de uma senha gerada automaticamente pelo sistema, para todos os integrantes da lista de votantes, 
identificados e registrados no requisito anterior;
As senhas deverão conter até 8 (oito) caracteres com: letras maiúsculas e números. A Comissão deverá 
aprovar a política de criação desta senha;
Envio de E-mail ou SMS a todos os integrantes da lista de votantes com informações sobre os procedimentos 
do processo de votação e informando também a senha de acesso, conforme os requisitos da Comissão.
– Módulo de Votação Eleitor
Possibilitar a troca da senha enviada por senha de escolha do eleitor, com critérios pré-definidos pela 
Comissão;
Liberação para voto via internet em horário determinado, a partir de acesso ao sistema com o número do 
CPF e senha de votação enviada por SMS ou E-mail;
O votante deverá escolher seu voto de acordo com critérios estabelecidos em Editais da Eleição;
Geração do comprovante de votação para impressão com opção de encaminhamento por e-mail;
Enquanto durar a eleição, será permitido, a qualquer momento, consulta e emissão via internet do 
comprovante de votação.
O sistema conterá no mínimo os seguintes recursos de acessibilidade: Possibilitar a alteração no tamanho 
da fonte, auto contraste de cores, web semântica para programas leitor de texto.  
– Procedimentos dos Processos de Votação
O Eleitor de posse da sua senha de votação entrará no sistema por meio do link.
Digitará seu CPF, o sistema deve permitir somente números devendo no momento que o usuário estiver 
digitando colocar o CPF na máscara padrão (999.999.999-99).
No campo abaixo o Eleitor colocará a senha inicial. E clicar no botão para acessar a tela inicial, se a senha 
estiver correta.
Na tela inicial o sistema deve apresentar as eleições em andamento e que o eleitor ainda não votou, um botão 
para a Eleição do Conselho Fiscal e outro para o Conselho Curador. Se o eleitor já tiver realizado as duas 
votações o sistema deve informar que ele já realizou a votação e opção para impressão do comprovante.
Ao iniciar a votação o eleitor deve ver em forma de lista as fotos dos candidatos, número, apelido (se 
houver), nome completo e secretaria. Devendo clicar no candidato e depois no botão confirmar. Após a 
confirmação o sistema volta para a tela inicial ou inicia automaticamente a votação para o outro conselho.
A empresa vencedora poderá sugerir alterações nos procedimentos de votação descritos neste item, 
mediante justificativa e aprovação da Comissão de Eleição. 
O eleitor poderá registrar seus votos em momentos diferentes para cada conselho durante o período de 
votação. 
Se o eleitor tiver votado em apenas um conselho, o voto ao outro conselho será considerado nulo ao término 
do período de votação.
– Módulo de Votação Mesário
Emissão do Relatório Zerézima, por parte dos mesários e/ou comissão eleitoral, contendo uma lista com 
todos os candidatos e o número 0 na frente de cada um deles, para provar que a votação foi aberta com 0 
votos para cada um;
Relatório diário dos eleitores que votaram em arquivo do tipo (CSV);
Relatórios dos que votaram e dos que não votaram e apuração do resultado, com emissão do Boletim de 
Urna, contendo o totalizador de votos para cada candidato, de acordo com critérios definidos em Edital;
Disponibilizar para a Comissão de Eleição a possibilidade da troca do e-mail ou do número de celular 
cadastrado;
Possibilitar a geração de uma nova senha com opção de impressão para entrega para o eleitor e opção de 
envio no e-mail e no celular cadastrados.
– Suporte Remoto
Disponibilizar suporte remoto de pelo menos 1 (um) funcionário da empresa contratada durante todo o 
período de votação. Acompanhar em tempo real o início da votação impressão de zerézima e apuração final.
– Segurança do Sistema
Comunicação segura com os usuários;
Utilizar mecanismos contra-ataques robôs; 
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Sigilo de voto, sendo a ordem dos mesmos embaralhadas, para que não haja possibilidade de identificação 
do voto de cada votante;
Tempo de resposta do sistema de máximo 5 segundos; 
Suporte de carga por quantidade de acessos de no mínimo 200 usuários ao mesmo tempo;
O log do sistema dever registrar no mínimo endereço do IP da máquina, data e hora ocorrência. O log deve 
ser registrado, na geração, envio e troca de senha, alteração de dados cadastrais, acesso a tela de votação, 
conclusão de votação;
O sistema cadastrará os critérios definidos pelo regulamento eleitoral para a seleção dos eleitores, impedindo 
de votar aqueles considerados inaptos e garantindo que os eleitores aptos registrem o voto; 
Uso da senha para qualquer perfil de acesso: Administrador, Comissão Eleitoral ou Eleitor;
A Contratada deverá oferecer aos eleitores que esqueceram a senha ou não receberam correspondência 
eletrônica, forma de recuperação ou novo envio;
Fornecimento de treinamento online, sem custo, para que todos os funcionários e colaboradores estejam 
devidamente orientados sobre todas as etapas dos processos de gestão eleitoral;
Possibilitar auditoria do sistema por técnicos ou por empresa terceirizada indicados pela Presidência da 
Funprev ou Comissão de Eleição;
O sistema deve garantir atendimento às normas e princípios previstos na Lei Federal n.º 13.709, de 14 de 
agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD), notadamente ao tratamento de dados 
sensíveis e a segurança da inviolabilidade dos votos, e na Lei Federal n.º 12.965, de 23 de abril de 2014 
(Marco Civil da Internet).
– Relatório Final
A empresa deverá emitir parecer atestando que o processo eleitoral ocorreu em conformidade com todos as 
regras estabelecidas em termo de referência e em Editais e que o resultado da Eleição é válido;
Manter por 5 anos a cópia de todos os registros do banco de dados e arquivos de código fonte referente ao 
processo de votação da Funprev.
2.2. DAS ESPECIFICAÇÕES DA FRANQUIA E CONDIÇÕES ESPECIAIS DE PRESTAÇÃO DO 
SERVIÇO
2.2.1. Para a entrega do objeto ora licitado, a CONTRATADA deverá observar e cumprir integralmente 
as legislações de regência – leis, decretos, regulamentos, portarias, resoluções e normas – tanto federais, 
estaduais ou municipais, em vigência, direta ou indiretamente aplicáveis à prestação de serviços à 
CONTRATANTE, até a data da entrega final do objeto.
2.2.2. Em relação às normas referentes à prestação de serviços à CONTRATANTE, deverá observar  Lei nº 
4830, de 17 de Maio de 2002 ulteriores alterações, sem prejuízo de outras normas aqui não mencionadas;
2.2.3. A CONTRATADA deverá fornecer equipamentos e executar os serviços em conformidade com os 
padrões e normas aplicadas à espécie, responsabilizando-se integralmente pela quantidade e qualidade do 
mesmo, abrangendo todos os seus detalhes constantes no termo de referência e editais da Comissão de 
Eleição.
2.2.4. A CONTRATANTE se reserva o direito de recusar os serviços que não estejam dentro das normas 
técnicas e dos padrões exigidos e aplicados aos mesmos, respondendo a empresa licitante, integralmente, 
pelo custo de eventuais adequações e, se necessário, o refazimento dos serviços.
2.2.5. A CONTRATADA se responsabiliza, também, por todos os custos, diretos e indiretos, incidentes e 
apurados na hipótese da incidência do previsto no item anterior.
2.2.6. O objeto contratual executado deverá atingir o fim a que se destina, com eficácia e qualidade 
requeridas.
2.2.7. A CONTRATADA será responsável pela proteção dos programas, bem como o uso, acesso indevido, 
ou fraudes na votação.
2.2.8. A CONTRATADA ao identificar qualquer possível fraude do processo eleitoral deverá notificar 
imediatamente a Comissão de Eleição.
2.2.9. Se necessário a suspensão da votação por qualquer falha identificada a CONTRATADA deverá 
suspender imediatamente a votação e aguardar a decisão da Comissão de Eleição para continuidade ou 
cancelamento total da eleição.
2.2.10. Na ocasião da votação ser cancelada por qualquer motivo, a CONTRATADA se compromete a 
realizar novamente a votação sem quaisquer custos para a CONTRATANTE.
2.2.11. A CONTRATADA será responsável pela proteção dos dados e informações do banco de dados 
fornecidos pela CONTRATANTE, contra o uso ou o acesso indevido, e se obrigará a utilizá-los 
exclusivamente para atendimento da execução do objeto e em conformidade com as condições estabelecidas 
neste Contrato e legislação vigente.
2.2.12. Qualquer atividade necessária para atender a presente prestação de serviço estão abrangidos no 
licenciamento dos programas aplicativos, sendo que a sua prestação não implicará em qualquer custo 
adicional ou pagamento diferenciado ou em separado para a CONTRATANTE, além daquele informado 
pela CONTRATADA em sua proposta.
2.2.13. A CONTRATADA deverá prover os serviços de suporte e manutenção técnica. Cada chamado 
deverá ser respondido em no máximo 04 (quatro) horas, nas seguintes condições:
I. Atendimento a chamados de prioridade baixa – problema que não resulte em processo crítico e não torne 
o Sistema inoperante, mas que afete sua qualidade – deverá iniciar os procedimentos no prazo máximo 
de 02 (dois) dia úteis contados da data do chamado, devendo a CONTRATADA elaborar e entregar ao 
CONTRATANTE, a cada 4 (quatro) dias úteis, a partir do atendimento, minudente e circunstanciado 
relatório, no qual foram noticiados todos os eventos ocorridos e medidas adotadas no período, até a sua 
solução definitiva ou alternativa para o eventual problema no prazo máximo de 10 (dez) dias uteis;
II. Atendimento a chamados de prioridade média – problema que afete um serviço que não torne o Sistema 
inoperante, mas que prejudique alguma funcionalidade – deverá iniciar os procedimentos no prazo máximo 
de 01 (um) dia útil contados da data do chamado, devendo a CONTRATADA elaborar e entregar ao 
CONTRATANTE, em 02 (dois) dias úteis, a partir do atendimento, minudente e circunstanciado relatório, 
no qual foram noticiados todos os eventos ocorridos e medidas adotadas no período, até a sua solução 
definitiva ou alternativa para o eventual problema que não poderá exceder 03 (três) dias úteis;
III. Atendimento a chamados de prioridade alta – problema que afete um processo de grande importância 
para o CONTRATANTE, que não torne o Sistema inoperante, mas que prejudique a funcionalidade de alguns 
módulos, impedindo o cumprimento de prazos legais nas execuções – deverá iniciar os procedimentos no 
prazo máximo de 8 (oito) horas úteis contadas da data e hora do chamado e dentro do horário, devendo a 
CONTRATADA elaborar e entregar ao CONTRATANTE, a cada 8 (oito) horas contadas da data e hora do 
atendimento, minudente e circunstanciado relatório, no qual foram noticiados todos os eventos ocorridos e 
medidas adotadas no período, até a sua solução definitiva ou alternativa para o eventual problema que não 
poderá exceder 16 (dezesseis) horas úteis;

IV. Atendimento a chamados de incidente – problema que ocasiona um processo crítico para o 
CONTRATANTE, com reflexo importantíssimo na operação do sistema de tal forma que se torne 
inoperante, parcial ou totalmente – deverá iniciar os procedimentos no prazo máximo de 2 (duas) horas 
contadas da data e hora do chamado e dentro do horário, devendo a CONTRATADA elaborar e entregar ao 
CONTRATANTE, a cada 6 (seis) horas contadas da data e hora do atendimento, minudente e circunstanciado 
relatório, no qual foram noticiados todos os eventos ocorridos e medidas adotadas no período, até a sua 
solução definitiva ou alternativa para o eventual problema que não poderá exceder 08 (oito) horas úteis.
2.2.14. Assumir inteira responsabilidade pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo ligados a execução de serviços, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade, a fiscalização ou o acompanhamento, pela CONTRATANTE, da execução do contrato;
2.2.15. CRONOGRAMA DA ELEIÇÃO

18/10/2022 Início da eleição até 30 dias do Edital de Convocação
01/11/2022 Publicação de Prorrogação se necessário
04/11/2022 Fim da eleição digital
08/11/2022 Apuração (se der o quórum)
05/11/2022 1ª Prorrogação da eleição
12/11/2022 Publicação de Prorrogação se necessário
15/11/2022 Fim da 1ª prorrogação eleição digital
22/11/2022 Apuração (se der o quórum)
16/11/2022 2ª Prorrogação da eleição
29/11/2022 Fim da 2ª prorrogação eleição digital
30/11/2022 Apuração (se der o quórum)

CLÁUSULA TERCEIRA – DO REGIME DE EXECUÇÃO:
3.1. O regime de execução do objeto deste contrato é Indireta por Empreitada por Preço Global, nos termos 
do artigo 10, inciso II, alínea “a” da Lei Federal n.º 8.666/1.993.
3.2. DA EXECUÇÃO, FISCALIZAÇÃO E DA RESPONSABILIDADE CIVIL:
3.2.1. A execução do serviço correrá por conta e risco da CONTRATADA não cabendo a CONTRATANTE 
qualquer ônus quanto às despesas de seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas, previdenciários e 
outros, se existentes, decorrentes da execução.
3.2.2. Os serviços serão fiscalizados pela CONTRATANTE durante a vigência do Contrato.
3.2.3. A Fiscalização exercida durante o andamento do serviço não exclui a responsabilidade da 
CONTRATADA, por quaisquer irregularidades resultantes de imperfeições técnicas, vícios redibitórios e 
na ocorrência destes não implica corresponsabilidade por parte da CONTRATANTE.
3.2.4. A CONTRATADA reconhece por este instrumento que é a única e exclusiva responsável por 
danos ou prejuízos que vier a causar a CONTRATANTE, coisa, propriedade ou pessoa de terceiros, meio 
ambiente, em decorrência de execução dos serviços, ou danos advindos de qualquer comportamento de 
seus empregados em serviço, objeto do Contrato, correndo às suas expensas, sem quaisquer ônus para a 
CONTRATANTE, ressarcimento ou indenizações que tais danos ou prejuízos possam causar.
3.2.5. A CONTRATANTE se reserva o direito de proibir, rejeitar, vedar e adotar quaisquer outras 
providências para perfeita execução do Contrato, arcando a CONTRATADA com todos os ônus decorrentes 
da atividade fiscalizadora da CONTRATANTE;
3.2.6. Todas as ações trabalhistas, decorrentes da execução do contrato que direta ou indiretamente 
responsabilizem a CONTRATANTE em seus processos, terão os valores destas ações judiciais glosados dos 
pagamentos das faturas ou garantidos por meio de carta de fiança bancária, em nome da CONTRATADA e 
suas respectivas liberações somente ocorrerão quando, judicialmente, a CONTRATANTE for excluído da 
lide pela Justiça desta responsabilidade.
3.2.7. Em caso de reclamação de terceiro junto a qualquer órgão público, ou ainda por ação judicial proposta 
contra a CONTRATANTE, em razão de atividades decorrentes do contrato, a CONTRATADA se obriga a 
disponibilizar representante, prontamente a todos os chamados dos órgãos públicos e do Poder Judiciário 
recebidos pela CONTRATANTE, com poderes para realizar acordos em nome da CONTRATADA, em 
Juízo ou fora dele.
3.2.8. A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com 
as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
3.2.9. A CONTRATADA encaminhará técnico, para a solução em conjunto de eventuais problemas de 
adequação, relacionada a prestação de serviços caso haja necessidade constatada pelos gestores deste 
contrato.
3.2.10. A CONTRATADA responde por todos os custos e despesas relativas a disponibilização do técnico 
junto à CONTRATANTE, como estadia, despesas de viagem, alimentação e outros.
3.2.11. Apontando a necessidade de qualquer correção, a CONTRATANTE assinalará prazo para a 
CONTRATADA, às suas expensas, providenciar o necessário para a perfeita adequação do objeto 
contratado, sendo que efetuadas as correções, o descumprimento do(s) prazo(s) estabelecidos(s), implicará 
na aplicação das penalidades especificadas na Cláusula Oitava deste Contrato, salvo por motivos 
devidamente justificados e aceitos pela CONTRATANTE.
3.2.12. A gerência do presente Contrato ficará a cargo da Divisão Administrativa da CONTRATANTE.
3.2.13. A execução e fiscalização do contrato serão acompanhadas por um ou mais representantes 
especialmente designados pela Diretoria de sua Divisão Administrativa, durante a vigência do Contrato.
3.2.14. Caso a prestação de algum serviço não seja aprovada na fiscalização, fica suspenso o curso do prazo 
de pagamento, voltando a correr na sua integralidade tão logo seja(m) sanada(s) a(s) irregularidade(s).

CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
4.1. A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de R$ XX.XXX,XX (). 
4.2. O pagamento será efetuado até 15º. (décimo quinto) dia após o recebimento integral do objeto pela 
CONTRATANTE, mediante a apresentação da Nota Fiscal, Nota Fiscal Eletrônica ou Fatura, o que for 
exigível por lei, que será devidamente atestada pelo setor requisitante e/ou pelo Gestor do contrato.
4.2.1. Quando for o caso da emissão de Nota Fiscal Eletrônica por exigência legal, cópia desta deverá, 
obrigatoriamente, ser enviada ao e-mail do gestor do contrato.
4.3. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à CONTRATADA e 
seu vencimento será no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da data do seu retorno devidamente 
regularizada.
4.4. O pagamento será feito na Seção de Tesouraria da CONTRATANTE, ou por ordem bancária de acordo 
com a forma determinada pela CONTRATADA e não será superior ao efetivamente realizado.
4.5. Se o pagamento não ocorrer nos termos do item 4.2, os valores devidos serão atualizados pela variação 
“pro rata die” do IPCA-IBGE, acrescendo-se-lhes multa de 2% (dois por cento).
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4.6. Nos termos da legislação vigente, o contrato a ser firmado não sofrerá nenhuma alteração no seu valor, 
salvo hipótese legal.
4.7. Na entrega do objeto de que trata a Cláusula Primeira estão embutidos, transporte, carga e descarga 
do objeto, impostos, taxas, emolumentos legais, insumos e demais encargos, inclusive previdenciários e 
trabalhistas, que possam vir gravá-los, sendo de inteira responsabilidade da CONTRATADA a quitação 
destes, inclusive seguros, se necessários.
4.8. Na NOTA FISCAL/FATURA deverá apresentar detalhamento dos serviços, com descrição das 
alíquotas dos impostos, contribuições e retenções tributárias inclusas no preço, em papel no prazo mínimo 
de 10 (dez) dias antes da data de seu respectivo vencimento.
4.9. Se durante a execução do Contrato, expirar-se o prazo de validade das Certidões apresentadas na fase 
de habilitação, comprovando a regularidade quanto a Seguridade Social (INSS), Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço (FGTS), bem como as demais certidões exigidas pela Lei Municipal nº 5.305/2005, a 
CONTRATADA deverá providenciar a imediata atualização das mesmas.
4.10. A falta de apresentação dos documentos atualizados mencionados, no item 4.9 implicará na suspensão 
do pagamento até a devida regularização dos mesmos por parte da CONTRATADA.
4.11. Não haverá atualização nos preços quando o atraso no pagamento se der por culpa exclusiva da 
CONTRATADA, em virtude do termo previsto nos itens 4.4 e 4.9.

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DO CONTRATO:
5.1. O prazo de vigência contratual será de 12 (doze) meses, a partir da data de assinatura do contrato, 
podendo ser prorrogado nos termos da legislação vigente.

CLÁUSULA SEXTA – DO CRÉDITO POR ONDE CORRERÁ A DESPESA:
6.1. Todas as despesas oriundas do contrato correrão por conta da verba: 3.3.90.39.00, decorrentes da 
dotação orçamentária e o Programa de Trabalho: 09.272.0125.2903 da Fundação de Previdência dos 
Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru – CONTRATANTE.

CLÁUSULA SÉTIMA: DOS DIREITOS E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES:
7.1. Os direitos e responsabilidades das partes são os que decorrem das cláusulas deste contrato e do regime 
de direito público a que estão submetidos na forma da legislação de regência.
7.2. A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, sociais, previdenciários, tributários, 
comerciais e outros resultantes da execução deste Contrato, não se transferindo à CONTRATANTE 
qualquer responsabilidade por inadimplência da CONTRATADA.
7.3. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, de comprovada repercussão nos 
preços contratados, poderão implicar revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso.
7.4. A CONTRATADA está sujeita às normas regulamentadores, previstas na Resolução n.º 104 de 27 
de maio de 2022 que regulamenta a política de segurança e informação da Fundação de Previdência dos 
Servidores Públicos Municipais de Bauru – CONTRATANTE e na Resolução n.º 61 de 21 de dezembro de 
2016, que institui o Código de Ética e Conduta no âmbito da Fundação, ambas do Conselho Curador desta, 
que se encontram disponíveis no link http://www.funprevbauru.sp.gov.br/new/doc/2673.
7.5. Da Proteção de Dados Pessoais
7.5.1. A CONTRATANTE e a CONTRATADA se comprometem a proteger os direitos fundamentais de 
liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, relativos ao 
tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, garantindo que:
a) o tratamento de dados pessoais dar-se-á de acordo com as bases legais previstas nas hipóteses dos Arts. 
7º e/ou 11 da Lei 13.709/2018 às quais se submeterão os serviços, e para propósitos legítimos, específicos, 
explícitos e informados ao titular;
b) o tratamento seja limitado às atividades necessárias ao atingimento das finalidades de execução do 
contrato e do serviço contratado, utilizando-os, quando seja o caso, em cumprimento de obrigação legal ou 
regulatória, no exercício regular de direito, por determinação judicial ou por requisição da ANPD – Agência 
Nacional de Proteção de Dados;
c) em caso de necessidade de coleta de dados pessoais indispensáveis à própria prestação do serviço, esta 
será realizada mediante prévia aprovação da CONTRATANTE, responsabilizando-se a CONTRATADA 
por obter o consentimento dos titulares (salvo nos casos em que opere outra hipótese legal de tratamento). 
Os dados assim coletados só poderão ser utilizados na execução dos serviços especificados neste contrato, 
e em hipótese alguma poderão ser compartilhados ou utilizados para outros fins;
c.1) eventualmente, as partes podem ajustar que a CONTRATANTE será responsável por obter o 
consentimento dos titulares, observadas as demais condicionantes da alínea ‘c’ acima;
d) os sistemas que servirão de base para armazenamento dos dados pessoais coletados, seguem um 
conjunto de premissas, políticas e especificações técnicas que regulamentam a utilização da Tecnologia de 
Informação e Comunicação no Governo Federal;
e) os dados obtidos em razão desse contrato serão armazenados em um banco de dados seguro, com garantia 
de registro das transações realizadas na aplicação de acesso (log) e adequado controle de acesso baseado 
em função (role based access control) e com transparente identificação do perfil dos credenciados, tudo 
estabelecido como forma de garantir inclusive a rastreabilidade de cada transação e a franca apuração, a 
qualquer momento, de desvios e falhas, vedado o compartilhamento desses dados com terceiros;
e.1) no caso de haver transferência internacional de dados pessoais pela CONTRATADA, para atender ao 
acima, esta garante que:
e.1.1) a legislação do país para o qual os dados foram transferidos, asseguram o mesmo nível de proteção 
que a legislação brasileira em termos de privacidade e proteção de dados, sob pena de encerramento da 
relação contratual, em vista de restrição legal prevista no ordenamento jurídico brasileiro;
e.1.2) os dados transferidos serão tratados em ambiente da CONTRATADA;
e.1.3) o tratamento dos dados pessoais, incluindo a própria transferência, foi e continuará a ser feito de 
acordo com as disposições pertinentes da legislação sobre proteção de dados aplicável e que não viola as 
disposições pertinentes do Brasil;
e.1.4) sempre que necessário, orientará a CONTRATANTE durante o período de tratamento de dados 
pessoais, também em relação aos dados transferidos para país estrangeiro, para que ocorra em conformidade 
com a legislação sobre proteção de dados aplicável e com as cláusulas do contrato;
e.1.5) oferecerá garantias suficientes em relação às medidas de segurança técnicas e organizativas, e as 
especificará formalmente ao contratante, não compartilhando dados que lhe sejam remetidos com terceiros;
e.1.6) as medidas de segurança são adequadas para proteger os dados pessoais contra a destruição acidental 
ou ilícita, a perda acidental, a alteração, a divulgação ou o acesso não autorizados, nomeadamente quando 
o tratamento implicar a sua transmissão por rede, e contra qualquer outra forma de tratamento ilícito e 
que estas medidas asseguram um nível de segurança adequado em relação aos riscos que o tratamento 
representa e à natureza dos dados a proteger, atendendo aos conhecimentos técnicos disponíveis e aos 
custos resultantes da sua aplicação;
e.1.7) zelará pelo cumprimento das medidas de segurança;

e.1.8) tratará os dados pessoais apenas em nome da CONTRATANTE e em conformidade com as suas 
instruções e as cláusulas do contrato; no caso de não poder cumprir estas obrigações por qualquer razão, 
concorda em informar imediatamente à CONTRATANTE, que neste caso poderá suspender a transferência 
de dados e/ou de rescindir o contrato;
e.1.9) a legislação que lhe é aplicável não o impede de respeitar as instruções recebidas da CONTRATANTE 
e as obrigações do contrato e que, no caso de haver uma alteração nesta legislação que possa ter efeito 
adverso substancial nas garantias e obrigações conferidas pelas cláusulas do contrato, comunicará 
imediatamente essa alteração à CONTRATANTE, que neste caso poderá suspender a transferência de 
dados e/ou de rescindir o contrato;
e.1.10) notificará imediatamente a CONTRATANTE sobre: qualquer solicitação juridicamente vinculativa 
de divulgação de dados pessoais por uma autoridade fiscalizadora responsável pela aplicação da lei, a 
menos que seja proibido de outra forma, como uma proibição da lei penal de preservar a confidencialidade 
de uma investigação policial; qualquer acesso acidental ou não autorizado.
e.1.11) responderá rápida e adequadamente todas as solicitações de informação da CONTRATANTE, 
relacionadas ao tratamento dos dados pessoais objeto da transferência e que se submeterá aos conselhos da 
autoridade fiscalizadora no que diz respeito ao processamento dos dados transferidos;
e.1.12) a pedido da CONTRATANTE, apresentará as informações necessárias sobre o tratamento 
relacionado com os dados pessoais objeto da transferência ou as informações solicitadas pela Autoridade 
fiscalizadora.
e.1.13) em caso de subcontratação, informará previamente a CONTRATANTE que poderá anuir por escrito;
e.1.14) os serviços de processamento pelo subcontratado, serão executados de acordo com o disposto neste 
contrato;
e.1.15) enviará imediatamente à CONTRATANTE uma cópia de qualquer acordo de subcontratação que 
celebrar sobre o objeto deste contrato.
7.5.2. A CONTRATADA dará conhecimento formal aos seus empregados das obrigações e condições 
acordadas nesta cláusula, inclusive no tocante à Política de Privacidade da CONTRATANTE.
7.5.3. O eventual acesso, pela CONTRATADA, às bases de dados que contenham ou possam conter 
dados pessoais ou segredos de negócio, implicará para a CONTRATADA e para seus prepostos – devida e 
formalmente instruídos nesse sentido – o mais absoluto dever de sigilo, no curso do presente contrato e pelo 
prazo de até 10 anos contados de seu termo final.
7.5.4. As partes cooperarão entre si no cumprimento das obrigações referentes ao exercício dos direitos 
dos Titulares previstos na LGPD e nas Leis e Regulamentos de Proteção de Dados em vigor e também no 
atendimento de requisições e determinações do Poder Judiciário, Ministério Público, Órgãos de controle 
administrativo;
7.5.5. O Encarregado da CONTRATADA manterá contato formal com o Encarregado da CONTRATANTE, 
no prazo de 24 (vinte e quatro) horas da ciência da ocorrência de qualquer incidente que implique violação 
ou risco de violação de dados pessoais de que venha a ter conhecimento ou suspeita, devendo a parte 
responsável, em até 10 (dez) dias corridos, tomar as medidas necessárias.
7.5.6. A critério do Encarregado de Dados da CONTRATANTE, a CONTRATADA poderá ser provocada 
a colaborar na elaboração do relatório de impacto à proteção de dados pessoais (RIPD), conforme a 
sensibilidade e o risco inerente dos serviços objeto deste contrato, no tocante a dados pessoais.
7.5.7. Encerrada a vigência do contrato ou não havendo mais necessidade de utilização dos dados pessoais, 
sensíveis ou não, a CONTRATADA interromperá o tratamento e, em no máximo (30) dias, sob instruções e 
na medida do determinado pela CONTRATANTE, eliminará completamente os Dados Pessoais e todas as 
cópias porventura existentes (em formato digital, físico ou outro qualquer), salvo quando necessite mantê-
los para cumprimento de obrigação legal ou outra hipótese legal prevista na LGPD.
7.5.8. Eventuais responsabilidades das partes, serão apuradas conforme estabelecido neste contrato e de 
acordo com o que dispõe a Seção III, Capítulo VI da LGPD.

CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES:
8.1. Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração Pública em geral, pelo prazo de até 05 
(cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a CONTRATADA se praticar 
quaisquer atos previstos no artigo 7º, da Lei federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, e sofrerá, ainda:
8.1.1. Multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor do contrato pelo descumprimento parcial das 
obrigações de correntes deste contrato.
8.1.2. Multa equivalente a 20% (vinte por cento) do valor total do contrato pelo descumprimento total das 
obrigações de correntes deste ajuste.
8.1.3. Multa equivalente a 2% (dois por cento) ao dia calculado sobre o valor do contrato, no caso de atraso 
no cumprimento do prazo de implantação dos programas previstos neste ajuste, até o limite máximo de 30 
(trinta) dias, quando se avaliará descumprimento total do contrato.
8.1.4. Multa equivalente a 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia calculado sobre o valor do contrato, no 
caso de atraso no cumprimento de qualquer dos prazos de execução contratual previstos no ajuste, até o 
máximo de 10 (dez) dias, quando se avaliará o descumprimento total do contrato.
8.1.5. As penalidades serão aplicadas mediante procedimento administrativo que assegurará o contraditório 
e ampla defesa.
8.1.6. Considera-se como valor da contratação para efeito da multa moratória o mencionado no item 16.1.

CLÁUSULA NONA – DOS CASOS DE RESCISÃO:
9.1. Constituem casos que possibilitam a rescisão contratual todas às condutas das partes que se adequarem 
aos motivos tipificados nos artigos 77 e 78 da Lei Federal nº 8.666/93.
9.2. A rescisão contratual em favor da CONTRATANTE terá lugar de pleno direito, independentemente de 
prévia ação, ou interpelação judicial ou intimação administrativa, nos termos do art. 77 e ss. da Lei Federal 
nº 8.666/1993 e ainda na ocorrência das seguintes hipóteses:
a.) O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
b.) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;
c.) A lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão 
da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados;
d.) O atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento;
e.) A paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à 
Administração;
f.) A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou 
transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no edital e no 
contrato;
g.) O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a 
sua execução, assim como as de seus superiores;
h.) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1o do art. 67 desta Lei;
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i.) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
j.) A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;
k.) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução 
do contrato;
l.) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela 
máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no processo 
administrativo a que se refere o contrato;
m.) A supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou compras, acarretando modificação do 
valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1o do art. 65 desta Lei;
n.) A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 (cento e 
vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda 
por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório 
de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras 
previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das 
obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;
o.) O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrente de obras, 
serviços ou fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade 
pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela 
suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;
p.) A não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para execução de obra, serviço ou 
fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto;
q.) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do 
contrato.
Parágrafo Único. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa.
9.3. Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuízo das sanções penais cabíveis. (Incluído 
pela Lei nº 9.854, de 1999).
9.4. A rescisão contratual amigável, através da denúncia do contrato, poderá ocorrer, mediante aviso dado 
à outra, por escrito, com antecedência de 90 (noventa) dias.
9.5. Em quaisquer hipóteses de encerramento da prestação dos serviços, inclusive quando pelo normal 
decurso do prazo contratado, permanecerão válidas e vinculantes as obrigações de confidencialidade, as 
garantias e responsabilidades assumidas pelas partes e outras obrigações que, em decorrência de sua própria 
natureza, tenham caráter perene.
9.6. A rescisão contratual, em favor da CONTRATADA, terá lugar de pleno direito, após regular notificação 
a CONTRATANTE, com prazo de 30 (trinta) dias úteis de antecedência e desde que persistam os fatos 
geradores de notificação, na ocorrência de qualquer uma das seguintes hipóteses:
a.) A supressão, pela CONTRATANTE, de itens unitários que acarrete modificação do valor inicial do 
Contrato, além do limite permitido no § 1.º do artigo 65 da Lei Federal n.º 8.666/93 e ulteriores alterações;
b.) A suspensão da execução do Contrato por ordem escrita do Presidente da CONTRATANTE, por prazo 
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem 
interna ou guerra; e,
c.) Por repetidas suspensões, através de ordens escritas emitidas pelo Presidente da CONTRATANTE que 
totalizem o prazo superior à 120 (cento e vinte) dias, não se computando, para tanto, aquelas suspensões 
cujas causas determinantes hajam decorrido de casos de calamidade pública, grave perturbação da ordem 
interna ou guerra.
9.7. A rescisão contratual poderá ainda, ocorrer de pleno acordo entre as partes em razão de caso fortuito ou 
de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do Contrato, hipóteses em que as partes 
se comporão quanto à eventuais indenizações devidas reciprocamente, a qualquer título que seja, sendo-
lhes lícito isentarem-se mutuamente.
9.8. A rescisão contratual com base no inciso I do art. 79 da Lei Federal n. 8.666/93, acarreta as 
consequências previstas no artigo 80 da mesma lei e ulteriores alterações, sem prejuízo das demais 
sanções legais e contratuais.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA CONTRATANTE:
10.1. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em casos de rescisão administrativa, 
em face do regime jurídico deste contrato administrativo.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA VINCULAÇÃO DAS PARTES À PROPOSTA:
11.1. As partes se vinculam ao contido na proposta ofertada pela CONTRATADA em autos do processo 
administrativo em epígrafes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA Á EXECUÇÃO DO 
CONTRATO E ESPECIALMENTE AOS CASOS OMISSOS:

12.1. A execução contratual e todas as ocorrências decorrentes desta avença são regidas pelas disposições 
das Leis Federais nº 10.520/2002 e nº 8.666/1993, e suas ulteriores alterações; pelo Decreto Municipal 
nº 10.123/2005 com alteração do Decreto Municipal nº 10.744/2008; e demais legislações pertinentes 
aplicáveis à matéria. Os casos omissos, não solucionáveis por estas normas, submetem-se aos preceitos de 
direito público em primeiro lugar, para depois ser-lhes aplicada a teoria geral dos contratos e as disposições 
do direito privado.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE 
HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO:

13.1. A CONTRATADA se obriga a manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com 
as obrigações pela ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO:
14.1. A CONTRATANTE designará servidor da Divisão Administrativa para acompanhar e fiscalizar a 
execução contratual.
14.2. O recebimento do objeto se fará mediante recibo, após aprovação pela Diretoria da Divisão 
Administrativa da CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO
15.1. Para dirimir quaisquer dúvidas ou demanda do presente contrato, fica eleito o foro desta comarca de 
Bauru – Estado de São Paulo, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, tanto para o 
aspecto administrativo, extrajudicial e/ou judicial.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO VALOR ESTIMADO DO CONTRATO
16.1. O valor total estimado do presente contrato é de R$ __________ (______________________), valor 
este equivalente a prestação de serviços previstas no item 4.1.
16.2. E, por estarem as partes justas e contratadas, assinam o presente em 04 (quatro) vias na presença de 
02 (duas) testemunhas.
Bauru, ......., de ......... de 2022.

ANEXO III – DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO PRÉVIA – ESPECÍFICA PARA ME OU EPP

À
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DE 
BAURU – FUNPREV
Processo Administrativo n.º 1989/2022
Edital nº 02/2022
Pregão Eletrônico nº 02/2022
OBJETO
Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de sistema de votação eletrônica para as 
eleições dos Conselhos Curador e Fiscal biênio 2023/2024 da Fundação de Previdência dos Servidores 
Públicos Municipais de Bauru – FUNPREV de acordo com as condições constantes Anexo I – Termo de 
Referência.
(Razão Social da Empresa), estabelecida no endereço (completo)...., inscrita no CNPJ sob n.° ........... 
..........., neste ato representada pelo seu (representante/sócio/procurador), no uso de suas atribuições legais, 
vem DECLARAR sob as penas da lei, e para fins de participação no processo licitatório em pauta, que 
nos termos do art. 4º, VII, da Lei Federal nº 10.520/2002, cumpre plenamente os requisitos da habilitação 
estabelecidos nas cláusulas do Edital em epígrafe, exceto no que diz respeito aos requisitos de regularidade 
fiscal, que serão provados no momento da contratação, nos termos dos arts. 42 e 43 da Lei Complementar 
nº 123, de 14 de dezembro de 2006.
Por ser verdade assina a presente.

........., ........ de ................ de 2022.
_________________________

Razão Social da Empresa
Nome do responsável/procurador
Cargo do responsável/procurador
N.° do documento de identidade

ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL PARA 
LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO

À
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DE 
BAURU – FUNPREV
Processo Administrativo n.º 1989/2022
Edital nº 02/2022
Pregão Eletrônico nº 02/2022
OBJETO
Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de sistema de votação eletrônica para as 
eleições dos Conselhos Curador e Fiscal biênio 2023/2024 da Fundação de Previdência dos Servidores 
Públicos Municipais de Bauru – FUNPREV de acordo com as condições constantes Anexo I – Termo de 
Referência.
(Razão Social da Empresa), estabelecida no endereço (completo)...., inscrita no CNPJ sob n° ........... 
..........., neste ato representada pelo seu (representante/sócio/procurador), no uso de suas atribuições legais, 
vem DECLARAR sob as penas da lei, e para fins de participação no processo licitatório em pauta, que 
inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação citada, que não foi declarada inidônea e 
não está impedida de contratar com o Poder Publico de qualquer esfera, ou suspensa de contratar com a 
Administração, e que se compromete a comunicar ocorrência de fatos supervenientes.
Por ser verdade assina a presente.

........., ........ de ................ de 2022.
_________________________

Razão Social da Empresa
Nome do responsável/procurador
Cargo do responsável/procurador
N.° do documento de identidade

ANEXO V – CARTA DE APRESENTAÇÃO
(Preencher em papel timbrado da empresa)

À Comissão de Pregão Eletrônico da Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos 
de Bauru – FUNPREV.
Processo Administrativo n.º 1989/2022
Edital nº 02/2022
Pregão Eletrônico nº 02/2022
OBJETO
Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de sistema de votação eletrônica para as 
eleições dos Conselhos Curador e Fiscal biênio 2023/2024 da Fundação de Previdência dos Servidores 
Públicos Municipais de Bauru – FUNPREV de acordo com as condições constantes Anexo I – Termo de 
Referência.
Prezados Senhores:
Na qualidade de responsável legal por nossa Empresa, credenciamos o senhor .........................., portador 
da carteira de identidade RG. nº .................. e do CPF nº ..................., para nos representar na licitação em 
referência, conferindo ao mesmo absoluto poderes para assinar quaisquer documentos relacionados com 
a licitação.
Dados para a elaboração do eventual Contrato:
Da empresa
Razão Social:
Endereço:
Cidade/Estado:
CNPJ:
Inscrição Estadual:
Telefone:
Fax:
Do responsável pela empresa
Nome:
Nacionalidade:
Estado civil:
Profissão:
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Residência e domicílio:
C.P.F.:
R.G.:

Atenciosamente,
..................................

Local e data
Carimbo da empresa

Nome, CPF e assinatura do responsável legal
ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE 

HABILITAÇÃO
À
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DE 
BAURU – FUNPREV
Processo Administrativo n.º 1989/2022
Edital nº 02/2022
Pregão Eletrônico nº 02/2022
OBJETO
Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de sistema de votação eletrônica para as 
eleições dos Conselhos Curador e Fiscal biênio 2023/2024 da Fundação de Previdência dos Servidores 
Públicos Municipais de Bauru – FUNPREV de acordo com as condições constantes Anexo I – Termo de 
Referência.
(Razão Social da Empresa), estabelecida no endereço (completo)...., inscrita no CNPJ sob n° ........... 
..........., neste ato representada pelo seu (representante/sócio/procurador), no uso de suas atribuições legais, 
vem DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da lei, que 
cumpre plenamente aos requisitos de habilitação.
Por ser verdade assina a presente.

........., ........ de ................ de 2022.
Razão Social da Empresa

Nome do responsável/procurador
Cargo do responsável/procurador
N.° do documento de identidade

ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO DE ACORDO COM A 
LEI MUNICIPAL N.º 5024/2003

(preencher preferencialmente em papel timbrado ou em papel comum com o carimbo do CNPJ)
À
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DE 
BAURU – FUNPREV
Processo Administrativo n.º 1989/2022
Edital nº 02/2022
Pregão Eletrônico nº 02/2022
OBJETO
Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de sistema de votação eletrônica para as 
eleições dos Conselhos Curador e Fiscal biênio 2023/2024 da Fundação de Previdência dos Servidores 
Públicos Municipais de Bauru – FUNPREV de acordo com as condições constantes Anexo I – Termo de 
Referência.
Eu, (nome completo), (qualificação), representante legal da empresa (nome da pessoa jurídica), inscrita no 
CNPJ nº:_______, declaro, sob as penas da lei, nos termos do art. 1º da Lei Municipal nº 5024/2003, de 
que esta empresa não foi condenada administrativa ou judicialmente, com decisão transitada em julgado, 
por infração à legislação ambiental, ou à legislação sobre segurança e saúde no trabalho ou exploração do 
trabalho infantil, nos 02 (dois) anos anteriores a presente licitação.

Local,....de........de 2022.
......................................

Assinatura e RG do representante legal
ANEXO VIII – TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO (CONTRATOS)

CONTRATANTE: Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru
CONTRATADO: __________________________________________________
CONTRATO Nº (DE ORIGEM):______________________________________
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de sistema de votação eletrônica 
para as eleições dos Conselhos Curador e Fiscal biênio 2023/2024 da Fundação de Previdência dos 
Servidores Públicos Municipais de Bauru – FUNPREV de acordo com as condições constantes Anexo 
I – Termo de Referência.
ADVOGADO (S)/ Nº OAB: (*)________________________________________
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:
1. Estamos CIENTES de que:
a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, 
estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite 
processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, 
Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância 
com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, 
relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder 
Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da 
Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos 
processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no módulo eletrônico do 
“Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, 
conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s);
e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.
2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:
a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de 
defesa, interpor recursos e o que mais couber.
LOCAL e DATA: _________________________________________________

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:
Nome: _________________________________________________________
Cargo:__________________________________________________________
CPF: ____________________________
RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA DISPENSA/
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:
Nome: _________________________________________________________
Cargo:__________________________________________________________
CPF: ____________________________
Assinatura: ______________________________________________________
RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:
Pelo contratante:
Nome: _________________________________________________________
Cargo:__________________________________________________________
CPF: ____________________________
Assinatura: ______________________________________________________
Pela contratada:
Nome: _________________________________________________________
Cargo:__________________________________________________________
CPF: ____________________________
Assinatura: ______________________________________________________
ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:
Nome: _________________________________________________________
Cargo:__________________________________________________________
CPF: ____________________________
Assinatura: ______________________________________________________
(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico.

ANEXO IX – DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TCE-SP
CONTRATANTE: Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru
CNPJ Nº: 46.139.960/0001-38
CONTRATADA:
CNPJ Nº:
CONTRATO N° (DE ORIGEM):
DATA DA ASSINATURA:
VIGÊNCIA:
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de sistema de votação eletrônica 
para as eleições dos Conselhos Curador e Fiscal biênio 2023/2024 da Fundação de Previdência dos 
Servidores Públicos Municipais de Bauru – FUNPREV de acordo com as condições constantes Anexo 
I – Termo de Referência.
VALOR (R$):
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que 
os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, encontram-se no respectivo processo 
administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão 
remetidos quando requisitados.
Em se tratando de obras/serviços de engenharia:
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os 
demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, em especial, os a seguir relacionados, 
encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados:
a) memorial descritivo dos trabalhos e respectivo cronograma físico-financeiro;
b) orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários;
c) previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes de obras ou 
serviços a serem executados no exercício financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma;
d) comprovação no Plano Plurianual de que o produto das obras ou serviços foi contemplado em suas 
metas;
e) as plantas e projetos de engenharia e arquitetura.
LOCAL e DATA:
RESPONSÁVEL: (nome, cargo, e-mail e assinatura)

ANEXO X – DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR NO MINISTÉRIO DO TRABALHO
À
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DE 
BAURU – FUNPREV
Processo Administrativo n.º 1989/2022
Edital nº 02/2022
Pregão Eletrônico nº 02/2022
OBJETO
Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de sistema de votação eletrônica para as 
eleições dos Conselhos Curador e Fiscal biênio 2023/2024 da Fundação de Previdência dos Servidores 
Públicos Municipais de Bauru – FUNPREV de acordo com as condições constantes Anexo I – Termo de 
Referência.
(Razão Social da Empresa), estabelecida no endereço (completo)...., inscrita no CNPJ sob n° ........... 
..........., neste ato representada pelo seu (representante/sócio/procurador), no uso de suas atribuições legais, 
vem DECLARAR sob as penas da lei, e para fins de participação no processo licitatório em pauta, que 
encontra-se em situação regular diante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto 
XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.
Por ser verdade assina a presente.

........., ........ de ................ de 2022.
_________________________

Razão Social da Empresa
Nome do responsável/procurador
Cargo do responsável/procurador
N.° do documento de identidade
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ANEXO XI – PROPOSTA COMERCIAL
À
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DE 
BAURU – FUNPREV
Processo Administrativo n.º 1989/2022
Edital nº 02/2022
Pregão Eletrônico nº 02/2022
OBJETO
Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de sistema de votação eletrônica para as 
eleições dos Conselhos Curador e Fiscal biênio 2023/2024 da Fundação de Previdência dos Servidores 
Públicos Municipais de Bauru – FUNPREV de acordo com as condições constantes Anexo I – Termo de 
Referência.
(Razão Social da Empresa), estabelecida no endereço (completo)...., inscrita no CNPJ sob n° ........... 
..........., neste ato representada pelo seu (representante/sócio/procurador), no uso de suas atribuições legais, 
vem apresentar sua PROPOSTA DE PREÇOS, para o fornecimento do objeto acima descrito e de acordo 
com as exigências descritas no Edital do Pregão e seus Anexos, conforme segue:
Validade da Proposta: __________________(__________) dias (Validade da proposta não poderá ser 
inferior a 60 (sessenta) dias).
Pelo ITEM 1 relacionado no anexo I, do edital de licitações n.º 02/2022, propomos o valor global de R$ 
_____ (___________)

 ITEM DESCRIÇÃO

1

Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de sistema de votação 
eletrônica para as eleições dos Conselhos Curador e Fiscal biênio 2023/2024 da Fundação 
de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Bauru – FUNPREV de acordo com as 
condições constantes Anexo I – Termo de Referência do edital n.º 02/2022. 

Declara, outrossim, sob as penalidades legais, que tem pleno conhecimento de todas as regras constantes 
do Edital e seus Anexos, relacionadas ao objeto e sua execução; bem como conhece as condições para o 
cumprimento das obrigações decorrentes da licitação; e, ainda, que o serviço ora ofertado atende plenamente 
a todas as exigências descritas no Anexo I do Edital do certame.
Por fim, a proponente, declara ter tomado conhecimento de todas as condições necessárias à elaboração da 
presente proposta, bem como à execução dos serviços objeto da mesma.

Atenciosamente,
........., ........ de ................ de 2022.

_________________________
Razão Social da Empresa

Nome do responsável/procurador
Cargo do responsável/procurador
N° do documento de identidade

ANEXO XII – DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO ÀS NORMAS LEI GERAL DE 
PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS (LGPD)

À
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DE 
BAURU – FUNPREV
Processo Administrativo n.º 1989/2022
Edital nº 02/2022
Pregão Eletrônico nº 02/2022
OBJETO
Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de sistema de votação eletrônica para as 
eleições dos Conselhos Curador e Fiscal biênio 2023/2024 da Fundação de Previdência dos Servidores 
Públicos Municipais de Bauru – FUNPREV de acordo com as condições constantes Anexo I – Termo de 
Referência.
(Razão Social da Empresa), estabelecida no endereço (completo)...., inscrita no CNPJ sob n° ........... 
..........., neste ato representada pelo seu (representante/sócio/procurador), no uso de suas atribuições legais, 
vem DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da lei, que 
no desenvolvimento do sistema de votação eletrônica, no tratamento dos dados pessoais estritamente 
necessários e na inviolabilidade dos votos, observa e cumpre plenamente as normas, os princípios e os 
fundamentos previstos na Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de Proteção Dados, e 
na Lei Federal n.º 12.965, de 23 de abril de 2014 (“Marco Civil da Internet”) .
Por ser verdade assina a presente.

........., ........ de ................ de 2022.
_________________________

Razão Social da Empresa
Nome do responsável/procurador
Cargo do responsável/procurador
N.° do documento de identidade

PODER LEGISLATIVO
Marcos Antonio de Souza

Presidente

Atos da Mesa Diretora
PORTARIA RH-101/2022 – NOMEANDO o Senhor VINICIUS MARTINS DOS SANTOS no cargo 
efetivo de Assistente Legislativo I, conforme classificação obtida no Concurso Público – 2º lugar da lista 
dos candidatos inscritos às vagas reservadas às pessoas com deficiência – a partir de 21/09/2022.

RESOLUÇÃO Nº 585, DE 22 DE SETEMBRO DE 2022

Autoriza a doação de diversos bens da Câmara Municipal de 
Bauru à Prefeitura Municipal de Bauru.

A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São Paulo, no uso de 
suas atribuições, que lhe confere o artigo 15, item I, letra “m”, da Resolução 263/90, promulga a seguinte 
Resolução:

Art. 1º Fica a Mesa da Câmara Municipal de Bauru autorizada a providenciar a doação dos 
bens móveis constantes do Anexo I, que faz parte integrante da presente Resolução, 
em favor da Prefeitura Municipal de Bauru.

Art. 2º As Diretorias Administrativa e Financeira providenciarão, onde couber, antes da 
entrega dos bens, sua baixa patrimonial e contábil.

Art. 3º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Bauru, 22 de setembro de 2022.

GUILHERME BERRIEL CARDOSO
Presidente em exercício

 UBIRATAN CASSIO SANCHES  EDSON MIGUEL DE JESUS
  1º Secretário    2º Secretário

Registrado na Diretoria de Apoio Legislativo, na mesma data.

RONALDO JOSÉ SCHIAVONE
Diretor de Apoio Legislativo

ANEXO I

Local: BENS A SEREM DOADOS A PREFEITURA

Cd. Bem Descrição do Bem Valor Atual
275 ARMARIO COM VIDRO E MADEIRA          100,00 

332 MESA PARA TELEFONE BAIXA CEREJEIRA 0.60X0.45            77,40 

1081 MESA P/ MICROCOMPUTADOR PEQUENA - CINZA            78,00 

2052 CONEXÃO MEAMÍNICO ANGULAR CINZA  PANDIN            56,00 

2055 CONEXÃO MEAMÍNICO ANGULAR CINZA  PANDIN            56,00 

2162 POLTRONA FIXA RUNAPEL AZUL          226,00 

2173 POLTRONA FIXA RUNAPEL AZUL          226,00 

2235 IMPRESSORA MATRICIAL EPSON  LQ 2080 180 COLUNAS       1.968,15 

2396 ESTANTE DE AÇO DE 0,30 CM 5 PRATELEIRAS/ PANDIM            90,02 

2403 TOLDO TIPO TOUCA FIXA CINZA DE 5,00 X 1,30 TOLDOS BAURU          420,00 

2471 Estante em Aço com 06 Prateleiras - 1,98x0.30          124,34 

2529 ESTABILIZADOR ILUMAC, incorporado em obediência ao Processo DA 
03/004.            87,00 

2731 forno microondas Panasonic 28L          182,46 

2732 impressora jato de tinta colorida Epson Stylus Photo          515,06 

2733 impressora Multifuncional jato de tinta colorida Lexmark          133,82 

2734 impressora Multifuncional jato de tinta colorida Lexmark          945,47 

2735 impressora Multifuncional jato de tinta colorida Lexmark          133,82 

2736 impressora Multifuncional jato de tinta colorida Lexmark          133,82 

2737 impressora Multifuncional jato de tinta colorida Lexmark          133,82 

2738 impressora laser Lexmark E230          113,60 

2739 impressora laser Lexmark E230          113,60 

2740 impressora laser Lexmark E230          113,60 

2741 impressora laser Lexmark E230          790,23 

2742 impressora laser Lexmark E230          113,60 

2743 impressora laser Lexmark E230          790,23 

2744 impressora jato de tinta colorida HP 6940          298,00 

2745 impressora jato de tinta colorida HP 6940          298,00 

2746 impressora jato de tinta colorida HP 6940          298,00 

2747 impressora jato de tinta colorida HP 6940          298,00 

2748 impressora jato de tinta colorida HP 6940          298,00 

2749 impressora jato de tinta colorida HP 6940          298,00 

2750 impressora jato de tinta colorida HP 6940          298,00 

2751 impressora jato de tinta colorida HP 6940          298,00 
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2752 impressora jato de tinta colorida HP 6940          756,28 

2753 impressora jato de tinta colorida HP 6940          298,00 

2754 impressora jato de tinta colorida HP 6940          298,00 

2755 impressora jato de tinta colorida HP 6940          298,00 

2756 impressora jato de tinta colorida HP 6940          298,00 

2757 impressora jato de tinta colorida HP 6940          298,00 

2758 impressora jato de tinta colorida HP 6940          298,00 

2759 impressora jato de tinta colorida HP 6940          298,00 

2760 impressora jato de tinta colorida HP 6940          298,00 

2761 impressora jato de tinta colorida HP 6940          298,00 

2762 impressora jato de tinta colorida HP 6940          298,00 

2763 impressora jato de tinta colorida HP 6940          298,00 

2764 impressora jato de tinta colorida HP 6940          298,00 

2765 impressora jato de tinta colorida HP 6940          298,00 

2766 impressora jato de tinta colorida HP 6940          298,00 

2767 impressora jato de tinta colorida HP 6940          298,00 

2768 impressora jato de tinta colorida HP 6940          298,00 

2769 impressora jato de tinta colorida HP 6940          298,00 

2770 impressora jato de tinta colorida HP 6940          298,00 

2771 impressora jato de tinta colorida HP 6940          298,00 

2772 impressora jato de tinta colorida HP 6940          298,00 

2773 impressora jato de tinta colorida HP 6940          298,00 

2774 impressora jato de tinta colorida HP 6940          298,00 

2775 impressora jato de tinta colorida HP 6940          298,00 

2778 impressora jato de tinta colorida HP 6940          298,00 

2779 impressora jato de tinta colorida HP 6940          298,00 

2780 impressora jato de tinta colorida HP 6940          298,00 

2781 impressora jato de tinta colorida HP 6940            30,00 

2782 impressora jato de tinta colorida HP 6940          298,00 

2783 impressora jato de tinta colorida HP 6940          298,00 

2784 impressora jato de tinta colorida HP 6940          298,00 

2785 impressora jato de tinta colorida HP 6940          298,00 

2786 microcomputador Auria       2.435,00 

2787 microcomputador Auria       2.435,00 

2788 microcomputador Auria       2.435,00 

2789 microcomputador Auria       2.435,00 

2790 microcomputador Auria       2.435,00 

2791 microcomputador Auria       2.435,00 

2792 microcomputador Auria       2.435,00 

2793 microcomputador Auria       2.435,00 

2794 microcomputador Auria       2.435,00 

2795 microcomputador Auria       2.435,00 

2796 microcomputador Auria          226,00 

2797 microcomputador Auria       2.435,00 

2798 microcomputador Auria       2.435,00 

2799 microcomputador Auria       2.435,00 

2800 microcomputador Auria       2.435,00 

2801 microcomputador Auria       2.435,00 

2802 microcomputador Auria       2.435,00 

2803 microcomputador Auria       2.435,00 

2804 microcomputador Auria       2.435,00 

2805 microcomputador Auria       2.435,00 

2806 microcomputador Auria       2.435,00 

2807 microcomputador Auria       2.435,00 

2808 microcomputador Auria       2.435,00 

2810 microcomputador Auria       2.435,00 

2811 microcomputador Auria       2.435,00 

2812 microcomputador Auria       2.435,00 

2813 microcomputador Auria       2.435,00 

2814 microcomputador Auria       2.435,00 

2815 microcomputador Auria       2.435,00 

2816 microcomputador Auria       2.435,00 

2817 microcomputador Auria       2.435,00 

2818 microcomputador Auria       2.435,00 

2819 microcomputador Auria       2.435,00 

2820 microcomputador Auria       2.435,00 

2821 microcomputador Auria       2.435,00 

2822 microcomputador Auria       2.435,00 

2823 microcomputador Auria       2.435,00 

2824 microcomputador Auria       2.435,00 

2825 microcomputador Auria       2.435,00 

2826 microcomputador Auria       2.435,00 

2827 microcomputador Auria       2.435,00 

2828 microcomputador Auria       2.435,00 

2829 microcomputador Auria       2.435,00 

2830 microcomputador Auria       2.435,00 

2831 microcomputador Auria       2.435,00 

2832 microcomputador Auria       2.435,00 

2833 microcomputador Auria       2.435,00 

2834 microcomputador Auria       2.435,00 

2835 microcomputador Auria       2.435,00 

2836 microcomputador Auria       2.435,00 

2837 microcomputador Auria       2.435,00 

2838 microcomputador Auria       2.435,00 

2839 microcomputador Auria       2.435,00 

2840 microcomputador Auria       2.435,00 

2841 microcomputador de edição       7.717,62 

2842 Servidor Auria CT-1000       1.947,02 

2846 Servidor Auria CT-1000       1.947,02 

2847 Servidor Auria CT-1000       1.947,02 

2848 Servidor Auria CT-1000       1.947,02 

2849 pacote de softwares (55 micros Auria, 01 micro edição e 04 servidores)     27.000,00 

2884 Monitor AOC em LCD 15” Multimídia          158,78 

2885 Monitor AOC em LCD 15” Multimídia          158,78 

2886 Persiana em PVC com Bandô          250,80 

2912 Microcomputador Pentium Intel P5 Dual Core PCI       2.435,00 

2927 Persiana em Tecido com Bandô          307,00 

2928 Persiana em Tecido com Bandô          307,00 

2929 Persiana em Tecido com Bandô          285,20 

2930 Persiana em Tecido com Bandô          307,00 

2931 Persiana em Tecido com Bandô          307,00 

2932 Persiana em Tecido com Bandô          307,00 

2933 Persiana em Tecido com Bandô          307,00 

2935 Persiana em Tecido com Bandô          307,00 

2936 Persiana em Tecido com Bandô          307,00 

2966 Tapete Primo 2,00x2,50m          400,00 

2969 Aparelho Telefônico sem Fio - Marca: Philips            85,00 

3020 Nobreak 700VA Bivolt - SMS          225,00 

3110 Prateleira medindo 1,81x0,31M.          100,00 

3210 Persiana Vertical com Bando em Tecido Black-Out, Cor Amêndoa, 
1,15x1,80M.          124,20 

3211 Persiana Vertical com Bando em Tecido Black-Out, Cor Amêndoa, 
1,60x1,80M.          172,80 

3349 Bancada 1100x600x780mm, 1 Gaveteiro fixo, MDFmm NOCE AREZZO       1.190,00 
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3359 Bancada 1100x600x780mm, 1 Gaveteiro fixo, MDFmm NOCE AREZZO       1.190,00 
3360 Bancada 1100x600x780mm, 1 Gaveteiro fixo, MDFmm NOCE AREZZO       1.190,00 
3364 Bancada 1100x600x780mm, 1 Gaveteiro fixo, MDFmm NOCE AREZZO       1.190,00 

3378 Câmera Fotográfica Digital e Filmadora, Tela LCD 2.7 polegadas e 14.1 MP. 
Marca Sony.          389,00 

3397 Nobreak SMS Net4 US M7BIFX  Expert Black          400,00 
3405 Ventilador Turbo Silencio MAXXTS30 - Arno preto 110V          125,00 
3565 Ventilador de Mesa - Delta-62-3120-V. Mesa-30 SOFT-PT-127V            75,00 
3691 Ventilador de Mesa            85,00 
3693 Ventilador de Mesa            85,00 
4257 Smart TV AOC 32” LED Widescreen - LE32S5970       1.338,00 
4295 Câmera de Segurança (Intelbras - Câmera Infra RED - VM 1120 IR Ger 4)          180,00 
4743 NOBREAK RAGTECH SAVE 700VA, BIVOLT, S 115, COR PRETA          518,00 

Valor Total:   206.425,58 
Total de Bens: 157

Obs.: o Valor do Bem refere-se ao valor pós reavaliação (nos casos em que foi efetuada) e não ao Valor 
Líquido do Bem (Bem Depreciado).

DECRETO LEGISLATIVO Nº 2071, DE 22 DE SETEMBRO DE 2022

Dá denominação de Praça ADEJAIR MARCELINO a 
uma Praça pública da cidade.

A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São Paulo, no uso 
das atribuições que lhe confere o Artigo 15, Item I, letra “m”, da Resolução 263/90, promulga o seguinte 
Decreto Legislativo:

Art. 1º - Fica denominada Praça ADEJAIR MARCELINO a uma Praça pública sem 
denominação oficial, conhecida como Sistema de Lazer I, situada na Rua 1, no 
loteamento denominado Residencial Terre Di Toscana, cadastrada no setor 2, quadra 
1140, lote 002, nesta cidade de Bauru.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

 Bauru, 22 de setembro de 2022.

GUILHERME BERRIEL CARDOSO
Presidente em exercício

 UBIRATAN CASSIO SANCHES  EDSON MIGUEL DE JESUS
  1º Secretário    2º Secretário

Projeto de iniciativa do Vereador
JULIO CESAR APARECIDO DE SOUSA

Registrado na Diretoria de Apoio Legislativo, na mesma data.

RONALDO JOSÉ SCHIAVONE
Diretor de Apoio Legislativo

DECRETO LEGISLATIVO Nº 2072, DE 22 DE SETEMBRO DE 2022

Concede o Prêmio “Zumbi dos Palmares” ao Senhor 
JOSÉ DE BARA FIGUEIREDO.

A CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São Paulo, de acordo com a 
Resolução nº 520, de 17 de setembro de 2013, DECRETA:

Art. 1º - Fica concedido o Prêmio “Zumbi dos Palmares” ao Senhor JOSÉ DE BARA 
FIGUEIREDO.

Parágrafo Único - A entrega do referido prêmio dar-se-á em Sessão Solene previamente convocada, em 
comum acordo com o homenageado.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Bauru, 22 de setembro de 2022.

GUILHERME BERRIEL CARDOSO
Presidente em exercício

 UBIRATAN CASSIO SANCHES  EDSON MIGUEL DE JESUS
  1º Secretário    2º Secretário

Projeto de iniciativa da
MESA DA CÂMARA

Registrado na Diretoria de Apoio Legislativo, na mesma data.

RONALDO JOSÉ SCHIAVONE
Diretor de Apoio Legislativo

DECRETO LEGISLATIVO Nº 2073, DE 22 DE SETEMBRO DE 2022

Concede o Prêmio “Zumbi dos Palmares” à Senhora 
IDENILDE DE ALMEIDA CONCEIÇÃO.

A CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São Paulo, de acordo com a 
Resolução nº 520, de 17 de setembro de 2013, DECRETA:

Art. 1º - Fica concedido o Prêmio “Zumbi dos Palmares” à Senhora IDENILDE DE 
ALMEIDA CONCEIÇÃO.

Parágrafo Único - A entrega do referido prêmio dar-se-á em Sessão Solene previamente convocada, em 
comum acordo com a homenageada.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Bauru, 22 de setembro de 2022.

GUILHERME BERRIEL CARDOSO
Presidente em exercício

 UBIRATAN CASSIO SANCHES  EDSON MIGUEL DE JESUS
  1º Secretário    2º Secretário

Projeto de iniciativa da
MESA DA CÂMARA

Registrado na Diretoria de Apoio Legislativo, na mesma data.

RONALDO JOSÉ SCHIAVONE
Diretor de Apoio Legislativo

DECRETO LEGISLATIVO Nº 2074, DE 22 DE SETEMBRO DE 2022

Concede o Prêmio “Zumbi dos Palmares” à Senhora 
ANDRESSA DE SOUZA UGAYA.

A CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São Paulo, de acordo com a 
Resolução nº 520, de 17 de setembro de 2013, DECRETA:

Art. 1º - Fica concedido o Prêmio “Zumbi dos Palmares” à Senhora ANDRESSA DE SOUZA 
UGAYA.

Parágrafo Único - A entrega do referido prêmio dar-se-á em Sessão Solene previamente convocada, em 
comum acordo com a homenageada.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Bauru, 22 de setembro de 2022.

GUILHERME BERRIEL CARDOSO
Presidente em exercício

 UBIRATAN CASSIO SANCHES  EDSON MIGUEL DE JESUS
  1º Secretário    2º Secretário

Projeto de iniciativa da
MESA DA CÂMARA

Registrado na Diretoria de Apoio Legislativo, na mesma data.

RONALDO JOSÉ SCHIAVONE
Diretor de Apoio Legislativo

Atos da Diretoria
EMENTÁRIO DAS PROPOSIÇÕES APRESENTADAS PELOS SENHORES VEREADORES 

NA 33ª SESSÃO ORDINÁRIA, DE 21 DE SETEMBRO DE 2022

ANTONIO CARLOS DOMINGUES
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a utilização de resíduos de fresa de asfalto em todas as ruas do bairro 
Chácaras São João.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a construção e ampliação de uma ala para atendimento médico 
pediátrico na UPA Mary Dota localizada na quadra 03 da Rua Pedro Salvador, Núcleo Habitacional Mary 
Dota.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a realização de operação tapa-buracos na quadra 02 da Rua Etelvino 
Antônio de Souza, Núcleo Habitacional Nobuji Nagasawa.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal o asfaltamento na quadra 01 da Rua Nassif Tebet, Núcleo Residencial 
Beija-Flor.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a construção de estacionamento com alambrado na Unidade Básica 
de Saúde (UBS) do Jardim Chapadão, com entrada pela Rua Arlindo Pinto Ferreira.
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BENEDITO ROBERTO MEIRA
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a substituição das lâmpadas queimadas no acesso à Rua Engenheiro 
Horácio Frederico Pyles, Conjunto Habitacional Engenheiro Octávio Rasi.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a poda das árvores existentes na Travessa Krairalla Harfouch, Parque 
Paulistano.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a fiscalização para a limpeza e construção de calçada no imóvel 
localizado na quadra 01 da Rua Ceará, Vila Cardia.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a poda da árvore existente na quadra 08 da Rua Galvão de Castro, 
defronte à caixa d’água do DAE, Vila Coralina.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal, com base na LOM, o envio de cópia, capa a capa, do Processo nº 
123306/2022.
CHIARA RANIERI BASSETTO
Solicita à Senhora Prefeita Municipal melhorias na iluminação em toda extensão da Rua Pedro Miguel, em 
especial na quadra 01, Quinta da Bela Olinda.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal o recapeamento asfáltico em toda extensão da Rua Ernesto Monte, 
Vila Santa Luzia.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a capinação e limpeza da praça localizada na esquina entre as Ruas 
Ezequiel Mendonça e Elizabete Bortolomai, Parque Santa Cândida.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a realização de operação tapa-buracos na quadra 51 da Avenida 
Nações Unidas, após a Praça Khalil Obeid, nas imediações do Hospital Estadual, Núcleo Residencial 
Presidente Geisel.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a implantação de cobertura no ponto de ônibus localizado na 
quadra 19 da Rua Salvador Filardi, Vila Industrial.
EDMILSON MARINHO DA SILVA JUNIOR
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a construção de calçada na quadra 03 da Alameda Engenheiro João 
Batista Pacheco Fantin, Jardim das Orquídeas.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal o asfaltamento nas quadras 05 e 06 da Rua Benedito Augusto de 
Godoy Fonseca, Parque Val de Palmas.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a poda da árvore existente defronte ao imóvel 03-35 da Rua Rio de 
Janeiro, Vila Cardia.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a implantação de obstáculo de solo, onde melhor convier, na 
Avenida Januário Honorio Freitas, Vargem Limpa.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a implantação de obstáculo de solo e faixa de pedestres na 
quadra 14 da Rua São Sebastião, Jardim da Grama.
EDSON MIGUEL DE JESUS
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a capinação e limpeza do terreno de propriedade da Prefeitura 
Municipal localizado defronte ao imóvel 01-83 da Avenida Aparecida Inês Chrispim de Matos, Núcleo 
Residencial Edison Bastos Gasparini e da praça localizada na confluência entre as Ruas Santa Helena, São 
Rafael, Santa Martha e São Thomé, Jardim Redentor.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a revitalização da praça localizada na confluência entre as Ruas Santa 
Helena, São Rafael, Santa Martha e São Thomé, Jardim Redentor.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a implantação de canaleta no cruzamento entre as Ruas Presidente 
Kennedy e Guaicurus, Vila Cardia.
Requer o endereçamento de ofício à Mesa Diretora da Câmara Municipal de Bauru solicitando-lhe 
a disponibilização de um quadro do futebolista brasileiro e treinador Reinaldo Felisbino, o “Lela”, no 
hall de personalidades desta Casa, por todas as conquistas no esporte ao longo da sua brilhante carreira, 
enaltecendo, assim, o nome da cidade de Bauru.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a implantação de redutor de velocidade na quadra 04 da Rua 
São João Bosco, Jardim Redentor.
ESTELA ALEXANDRE ALMAGRO
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a capinação e limpeza das vias de paralelepípedo no bairro Jardim 
Godoy.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal o recapeamento asfáltico em todas as vias do bairro Jardim Godoy.
GUILHERME BERRIEL CARDOSO
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a realização de operação tapa-buracos na quadra 10 da Rua Manoel 
Pereira Rolla e em toda extensão da Avenida Gabriel Rabello de Andrade, Parque Jaraguá.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a reposição da tampa da boca de lobo localizada na quadra 07 da Rua 
Wenceslau Braz, Vila Souto.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal o asfaltamento na quadra 04 da Rua Marcos Augusto Genovez Serra, 
Vila Regina.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a reimplantação de vaga para pessoa com deficiência defronte 
ao imóvel 11-71 da Rua Joaquim da Silva Martha, Vila Santa Izabel.
Solicita ao Senhor Presidente do DAE a reposição do asfalto na quadra 02 da Rua José Bérgamo, Vila 
Regina.
JOSÉ ROBERTO MARTINS SEGALLA
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a retirada dos fios em desuso pendurados nos postes localizados 
nas quadras 02 e 03 das Ruas Jorge Pimentel, 02 da Doutor Gonzaga Machado, Vila Engler e 21 da Santo 
Antônio, Vila São João da Boa Vista.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal o reparo na canaleta profunda existente no cruzamento entre as Ruas 
Santo Antônio e Coronel Alves Seabra, Vila São João da Boa Vista.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a capinação e limpeza dos terrenos localizados na quadra 08 da Rua 
Eduardo Vergueiro de Lorena, Jardim Panorama e ao lado do imóvel 01-30 da Rua Padre Francisco Van 
Der Maas, Vila Engler.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal o conserto do afundamento de solo defronte ao imóvel 02-25 (lado 
par da quadra) da Rua João Abo Arrage, Vila Guedes de Azevedo e na quadra 02 da Rua Conselheiro 
Antônio Prado, Centro.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a remodelação da praça localizada na quadra 02 da Rua Joaquim 
Corrêa da Silva, Vila Serrão, conforme projeto já existente e desenvolvido pela Secretaria Municipal de 
Obras.
JULIO CESAR APARECIDO DE SOUSA
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a inclusão de alimentos (ração) para cães juntamente na entrega de 
cestas básicas às famílias carentes que possuem um ou mais cachorros em casa.
MANOEL AFONSO LOSILA
Solicita à Senhora Prefeita Municipal o recapeamento asfáltico nas quadras 05 a 08 da Avenida Antônio 
Requena Nevado, Vila Alto Paraíso.

Solicita à Senhora Prefeita Municipal a ampliação da área de espera, com cobertura, na Unidade de 
Assistência Farmacêutica Municipal (UAF) – Unidade Bela Vista, localizada na quadra 14 da Rua Santos 
Dumont, Vila Lemos.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a repintura de sinalizações e do obstáculo de solo existente 
defronte ao imóvel 06-82 da Rua Mem de Sá, Vila Souto.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a implantação de redutor de velocidade defronte ao imóvel 14-
77 da Rua São Sebastião, Jardim da Grama.
Solicita ao Senhor Presidente do DAE, em caráter de urgência, a implantação de rede de esgoto nos imóveis 
03-14, 03-24 e 03-25 localizados na Rua Gutemberg de Campos, Jardim Marambá.
MARCELO ROBERTO AFONSO
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a passagem de máquina motoniveladora e colocação de cascalho nas 
quadras 02 e 03 da Alameda Cerquilho, Jardim Eldorado.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a realização de operação tapa-buracos em toda extensão da Alameda 
das Margaridas, Parque Vista Alegre.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a poda da árvore existente na esquina entre as Ruas dos Escriturários 
e dos Açougueiros, Núcleo Residencial Edison Bastos Gasparini.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a repintura de sinalização de solo, guias e sarjetas nas quadras 
05 das Ruas Almeida Brandão, 02 da Bahia, 01 da Luiz Aleixo e 23 da Avenida Rodrigues Alves, Vila 
Cardia.
MILTON CÉSAR DE SOUZA SARDIN
Solicita à Senhora Prefeita Municipal reparos na pista de caminhada existente no Bosque “Eliseu Victor 
Fornetti” (Bosque do Parque União), localizado na confluência entre as Ruas Antônio Padilha, Luiz 
Vendramine, Coronel Alves Seabra e Bernardino Gobbi.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a implantação de obstáculo físico ou cerca paraguaia, além de 
placa indicativa de ‘Perigo’, no Bosque “Eliseu Victor Fornetti” (Bosque do Parque União), localizado na 
confluência entre as Ruas Antônio Padilha, Luiz Vendramine, Coronel Alves Seabra e Bernardino Gobbi.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal, em caráter de urgência, a construção de calçadas no lado par da 
área verde pertencente à Prefeitura Municipal localizada na quadra 01 da Rua André Bonachella Palliareci, 
Núcleo Habitacional José Regino.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal o asfaltamento em toda extensão da Rua Paulo César Fantini, Jardim 
Flórida.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a implantação de semáforo no cruzamento entre as Ruas 
Wenceslau Braz e Castro Alves, Vila Souto.
SERGIO BRUM
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a limpeza e reposição da tampa da boca de lobo localizada na quadra 
07 da Rua Flávio Aredes Lopes, Tangarás.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a repintura da sinalização de solo no cruzamento entre as Ruas 
Valdi José Bueno e Antônia Brasília da Conceição Zumiani, Tangarás.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a repintura da sinalização de solo no cruzamento entre as Ruas 
Galiano de Martino e Antônia Brasília da Conceição Zumiani, Tangarás.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a repintura da sinalização de solo em toda extensão da Rua 
Antônia Brasília da Conceição Zumiani, Tangarás.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a implantação de placa indicativa 
com o descritivo: ‘Igreja Rainha da Paz’ e com seta indicativa à direita na  
quadra 06 da Rua Flávio Aredes Lopes, Tangarás.
UBIRATAN CASSIO SANCHES
Solicita à Senhora Prefeita Municipal o reparo e a manutenção do playground existente na Praça Professora 
Dina Maris Conte Munhoz, localizada na confluência entre as Ruas Miguel Ângelo Peregini e Carmini 
Ângelo Delicato, Conjunto Habitacional Engenheiro Octávio Rasi.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a substituição das lâmpadas queimadas nos postes da Praça Professora 
Dina Maris Conte Munhoz, localizada na confluência entre as Ruas Miguel Ângelo Peregini e Carmini 
Ângelo Delicato, Conjunto Habitacional Engenheiro Octávio Rasi.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a poda das árvores existentes na Praça Cristo Redentor de Braços 
Abertos na rotatória localizada na quadra 23 da Avenida Comendador José da Silva Martha, Vila Santista.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal reparos na academia ao ar livre e a pintura da quadra de esportes 
no Bosque “Eliseu Victor Fornetti” (Bosque do Parque União), localizado na confluência entre as Ruas 
Antônio Padilha, Luiz Vendramine, Coronel Alves Seabra e Bernardino Gobbi.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal, com base na LOM, informações referentes às cestas básicas 
distribuídas pelo Fundo Social de Solidariedade de Bauru desde janeiro de 2022 até a presente data.
WANDERLEY RODRIGUES JUNIOR
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a implantação de canaleta na quadra 01 da Avenida das Bandeiras, 
Vila Industrial.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal o asfaltamento na quadra 02 da Rua André dos Santos Rodrigues, 
Vila Martha.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal o asfaltamento nas quadras 01 e 02 da Rua São Vicente, Vila Bela.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a implantação de playground e academia ao ar livre na praça 
localizada na confluência entre as Ruas Gaudêncio Piola e Pedro de Castro Pereira, Vila São Paulo.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal o recapeamento asfáltico na quadra 01 da Rua Thomazia Inês da 
Conceição, Vila Nova Santa Luzia.

ORADORES INSCRITOS PARA FAZEREM USO DA PALAVRA NO EXPEDIENTE DA 34ª 
SESSÃO ORDINÁRIA, A SER REALIZADA NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2022

ORADORES INSCRITOS:
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
GUILHERME BERRIEL CARDOSO / MDB
JOSÉ ROBERTO MARTINS SEGALLA / UNIÃO BRASIL
JULIO CESAR APARECIDO DE SOUSA / PP
LUIZ EDUARDO PENTEADO BORGO / PMB
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MANOEL AFONSO LOSILA / MDB
MARCELO ROBERTO AFONSO / PATRIOTA
MILTON CÉSAR DE SOUZA SARDIN / PTB
SERGIO BRUM / PDT
THAIS BOONEN VIOTTO FERREIRA / PSDB
UBIRATAN CASSIO SANCHES / PODEMOS

Bauru, 23 de setembro de 2022.

GUILHERME BERRIEL CARDOSO
Presidente em exercício

RONALDO JOSÉ SCHIAVONE
Diretor de Apoio Legislativo

ORADORES INSCRITOS PARA FAZEREM USO DA PALAVRA NO EXPEDIENTE DA 13ª 
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, A SER REALIZADA NO DIA 26 DE SETEMBRO 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
MILTON CÉSAR DE SOUZA SARDIN / PTB
SERGIO BRUM / PDT
THAIS BOONEN VIOTTO FERREIRA / PSDB
UBIRATAN CASSIO SANCHES / PODEMOS
WANDERLEY RODRIGUES JUNIOR / PSD

Bauru, 23 de setembro de 2022.

GUILHERME BERRIEL CARDOSO
Presidente em exercício

RONALDO JOSÉ SCHIAVONE
Diretor de Apoio Legislativo

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Dá denominação de Praça MARTA SPONTON RASI 
a uma praça pública da cidade.

A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São Paulo, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 15, Item I, letra “m”, da Resolução 263/90, promulga 
o seguinte Decreto Legislativo:

Art. 1º - Fica denominada Praça MARTA SPONTON RASI a praça pública sem 
denominação oficial, conhecida como Sistema de Lazer VII, situada na Rua 
1, cadastrada no setor 2, quadro 1156, lote 001, no loteamento denominado 
Residencial Terre Di Toscana, nesta cidade de Bauru.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Bauru, 19 de setembro de 2022

MANOEL AFONSO LOSILA

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Marta Sponton Rasi, nascida no dia 15 de abril de 1942 na cidade de Pirajuí, passou 
sua infância na cidade de Avaí, em uma das casas da antiga Ferrovia Noroeste do Brasil, juntamente aos 
seus 06 irmãos, onde ajudava sua mãe nos afazeres de casa e plantações da região. 

Aos 15 anos, visando uma melhor qualidade de vida, veio para cidade de Bauru 
em busca de um emprego, para que, posteriormente, conseguisse trazer toda sua família. Trabalhou em 
vários locais de comércio, sendo por último na Companhia Brasileira de Produtos Alimentares, conhecida 
comercialmente como Nestle. 

Aos 23 anos casou-se com Nilton Paiva Rasi, deixando o emprego para se dedicar a 
criação e educação dos 03 filhos do casal. Mesmo com pouca instrução acadêmica, contribuiu ativamente 
para a formação dos filhos que chegaram à conclusão do ensino superior. 

Uma mulher de muita fé, devota de Nossa Senhora de Aparecida, buscava forças para 
superar cada obstáculo e seu pilar sempre foi a família. Amava flores e se encantava com lindas paisagens 
e pôr do sol que admirava todos os dias de sua varanda. 

Faleceu em 15 de outubro de 2021 na sua residência, aos 79 anos, deixando lindas 
lembranças, histórias e saudades no coração de todos que a conheceram.

Bauru, 19 de setembro de 2022

MANOEL AFONSO LOSILA

EMENTÁRIO DOS PROCESSOS DA SENHORA PREFEITA MUNICIPAL QUE DERAM 
ENTRADA NA 33ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2022

Proc. nº  Assunto
191/2022 Projeto de Lei nº 103/22, que autoriza a suplementação de recursos através de 

transferência no orçamento do exercício de 2022.

192/2022 Projeto de Lei nº 104/22, que altera dispositivos da Lei Municipal nº 5.950 de 02 de 
agosto de 2010, criando uma nova grade salarial, colocando o cargo de Auxiliar em 
Saúde - Agente de Controle às Endemias (em extinção), criando o cargo efetivo de 
Agente em Saúde - Agente de Combate às Endemias, e alterando os requisitos para o 
ingresso e nova grade aos Agentes Comunitários de Saúde, conforme as exigências 
da Lei Federal nº 11.350, de 05 de outubro de 2006, e da Emenda Constitucional nº 
120, de 05 de maio de 2022, e dá outras providências.

Pauta das Sessões
PAUTA Nº 36/2022

34ª SESSÃO ORDINÁRIA E 13ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
EMENTÁRIO DOS PROCESSOS EM PAUTA PARA AS SESSÕES  A SEREM REALIZADAS 

EM 26 DE SETEMBRO DE 2022

SEGUNDA DISCUSSÃO
Processo n° Assunto
   165/22 Projeto de Lei nº 89/22, que autoriza o Executivo a doar uma área de terreno à 

empresa MARIA ANGELA TAMAROZZI DE OLIVEIRA ME.
Autoria: PREFEITA MUNICIPAL

PRIMEIRA DISCUSSÃO
Processo n° Assunto
   119/22 Projeto de Lei nº 53/22, que altera a Lei Municipal nº 7501, de 01 de dezembro de 

2021, e autoriza a abertura de crédito especial no orçamento do exercício de 2022 
(LOA).
Autoria: PREFEITA MUNICIPAL

   152/22 Projeto de Lei nº 86/22, que autoriza o Município de Bauru a receber em doação o 
imóvel que descreve. (sistema viário - Loteamento Parque Verde)
Autoria: PREFEITA MUNICIPAL

   175/22 Projeto de Lei nº 92/22, que altera o Art. 1º da Lei nº 7507, de 15 de dezembro de 
2021. (atualização de valores de repasses - Apae - Apiece - Lar Escola Santa Luzia 
- Sorri)
Autoria: PREFEITA MUNICIPAL

   176/22 Projeto de Lei nº 93/22, que altera o Art. 1º da Lei nº 7503, de 14 de dezembro de 
2021. (diversas entidades)
Autoria: PREFEITA MUNICIPAL

DISCUSSÃO ÚNICA
Processo n° Assunto
   190/22 Projeto de Decreto Legislativo que dá denominação de Praça MARTA SPONTON 

RASI a uma praça pública da cidade.
Autoria: MANOEL AFONSO LOSILA

Bauru, 23 de setembro de 2022.

GUILHERME BERRIEL CARDOSO
Presidente em exercício

RONALDO JOSÉ SCHIAVONE
Diretor de Apoio Legislativo
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