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DECRETOS MUNICIPAIS
DECRETO Nº 16.553, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2.023

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$ 1.645.502,91 (um milhão, seiscentos e quarenta e cinco mil, 
quinhentos e dois reais e noventa e um 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$)

93 02.02.01 04.122.0001.2.001 3.3.90.39.00 01.000.0000
OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS - PESSOA 

JURÍDICA

SUP. 
FINANC. 32.800,00

97 02.02.01 04.131.0002.2.002 3.3.90.39.00 01.000.0000
OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS - PESSOA 

JURÍDICA

SUP. 
FINANC. 881,00

254 02.05.01 04.131.0002.2.002 3.3.90.39.00 01.000.0000
OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS - PESSOA 

JURÍDICA

SUP. 
FINANC. 442,51

323 02.07.01 15.451.0010.1.006 4.4.90.52.00 01.000.0000 EQUIPAMENTOS E 
MATERIAL PERMANENTE

SUP. 
FINANC. 1.280.000,00

575 02.10.03 18.542.0015.2.071 3.3.90.39.00 03.000.0000
OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS - PESSOA 

JURÍDICA

SUP. 
FINANC. 61.000,00

618 02.12.01 13.391.0016.2.078 3.3.90.30.00 01.000.0000 MATERIAL DE CONSUMO SUP. 
FINANC. 379,40

650 02.12.01 13.392.0016.2.079 3.3.90.39.00 01.000.0000
OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS - PESSOA 

JURÍDICA

SUP. 
FINANC. 270.000,00

TOTAL 1.645.502,91
Art. 2°  Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional orçamentário e suplementar 

na importância de R$ 1.645.502,91 (um milhão, seiscentos e quarenta e cinco mil, 
quinhentos e dois reais e noventa e um centavos), o crédito aberto na forma do artigo 
será coberto com recursos provenientes de superávit financeiro.

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

FINANCEIRO 1.645.502,91

01.110.0000 442,51
01.110.0000 881,00
01.110.0000 32.800,00
03.100.0004 50.000,00
03.100.0004 11.000,00
01.110.0000 270.000,00
01.110.0000 1.280.000,00
01.110.0000 379,40

TOTAL 1.645.502,91
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, 01 de fevereiro de 2.023.
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 16.554, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2.023
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$ 70.624,88 (setenta mil, seiscentos e vinte e quatro reais e 
oitenta 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$)

993 02.01.03 06.182.0013.2.005 3.3.91.39.00 01.000.0000
OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS - PESSOA 

JURÍDICA - I

ANUL. 
DOT. 
ORÇ.

585,98

182 02.03.03 12.361.0109.2.014 3.3.90.93.00 01.000.0000 INDENIZAÇÕES E 
RESTITUIÇÕES

ANUL. 
DOT. 
ORÇ.

38,90

588 02.11.01 27.811.0001.2.001 3.3.90.30.00 01.000.0000 MATERIAL DE CONSUMO
ANUL. 
DOT. 
ORÇ.

10.000,00

753 02.15.01 23.691.0001.2.001 3.3.90.39.00 01.000.0000
OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS - PESSOA 

JURÍDICA

ANUL. 
DOT. 
ORÇ.

60.000,00

TOTAL 70.624,88
Art. 2° Os valores dos presentes créditos, num total de R$ 70.624,88 (setenta mil, seiscentos 

e vinte e quatro reais e oitenta e oito centavos), serão cobertos com recursos previstos 
no art. 43, § 1°, Inciso III, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1.964, 
provenientes de suplementação por anulação.

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

60 02.01.03 06.182.0013.2.005 3.3.90.39.00 01.000.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 
- PESSOA JURÍDICA 585,98

179 02.03.03 12.361.0109.2.014 3.3.90.39.00 01.000.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 
- PESSOA JURÍDICA 38,90

580 02.11.01 27.811.0001.2.001 3.1.90.11.00 01.000.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS 
FIXAS - PESSOAL CIVIL 10.000,00

741 02.15.01 23.691.0001.2.001 3.1.90.11.00 01.000.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS 
FIXAS - PESSOAL CIVIL 60.000,00

TOTAL 70.624,88
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, 01 de fevereiro de 2.023.
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 16.560, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2.023
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$ 148.550,00 (cento e quarenta e oito mil e quinhentos e cinquenta 
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$)

60 02.01.03 06.182.0013.2.005 3.3.90.39.00 01.000.0000
OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS - PESSOA 

JURÍDICA

ANUL. 
DOT. ORÇ. 850,00

91 02.02.01 04.122.0001.2.001 3.3.90.30.00 01.000.0000 MATERIAL DE CONSUMO ANUL. 
DOT. ORÇ. 5.000,00

373 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. 2.700,00

672 02.13.01 14.122.0001.2.001 3.3.90.39.00 01.000.0000
OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS - PESSOA 

JURÍDICA

ANUL. 
DOT. ORÇ. 140.000,00

TOTAL 148.550,00
Art. 2° Os valores dos presentes créditos, num total de R$ 148.550,00 (cento e quarenta e 

oito mil e quinhentos e cinquenta reais) , serão cobertos com recursos previstos no art. 
43, § 1°, Inciso III, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1.964, provenientes de 
suplementação por anulação.
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Ficha Unid. 
Orç. Classif. Func. Nat. Desp. Vínculo Especificação Valor (R$)

58 02.01.03 06.182.0013.2.005 3.3.90.30.00 01.000.0000 MATERIAL DE CONSUMO 850,00

83 02.02.01 04.122.0001.2.001 3.1.90.11.00 01.000.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS 
FIXAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00

363 02.08.01 15.451.0001.2.001 3.1.90.11.00 01.000.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS 
FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.700,00

661 02.13.01 14.122.0001.2.001 3.1.90.11.00 01.000.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS 
FIXAS - PESSOAL CIVIL 140.000,00

TOTAL 148.550,00
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, 06 de fevereiro de 2.023.
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 16.561, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2.023
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$ 8.111.350,24 (oito milhões, cento e onze mil, trezentos e 
cinquenta reais e vinte 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$)

61 02.01.03 06.182.0013.2.005 3.3.90.93.00 02.000.0000 INDENIZAÇÕES E 
RESTITUIÇÕES

SUP. 
FINANC. 1.560,71

335 02.07.01 15.451.0010.2.035 3.3.90.30.00 01.000.0000 MATERIAL DE 
CONSUMO

SUP. 
FINANC. 7.000.000,00

336 02.07.01 15.451.0010.2.035 3.3.90.39.00 01.000.0000
OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS - PESSOA 

JURÍDICA

SUP. 
FINANC. 500.000,00

452 02.09.03 08.244.0009.2.054 4.4.90.52.00 05.000.0000
EQUIPAMENTOS 

E MATERIAL 
PERMANENTE

SUP. 
FINANC. 295.407,09

473 02.09.03 08.244.0009.2.057 4.4.90.52.00 05.000.0000
EQUIPAMENTOS 

E MATERIAL 
PERMANENTE

SUP. 
FINANC. 93.624,60

642 02.12.01 13.392.0001.2.001 4.4.90.52.00 01.000.0000
EQUIPAMENTOS 

E MATERIAL 
PERMANENTE

SUP. 
FINANC. 757,84

702 02.14.01 20.608.0001.2.001 3.3.90.39.00 01.000.0000
OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS - PESSOA 

JURÍDICA

SUP. 
FINANC. 220.000,00

TOTAL 8.111.350,24
Art. 2° Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional orçamentário e suplementar 

na importância de R$ 8.111.350,24 (oito milhões, cento e onze mil, trezentos e 
cinquenta reais e vinte e quatro centavos), o crédito aberto na forma do artigo será 
coberto com recursos provenientes de superávit financeiro.

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

FINANCEIRO 8.111.350,24

02.500.1236 527,97
02.500.1237 1.032,74
01.110.0000 757,84
01.110.0000 220.000,00
05.800.0907 4.837,30
05.800.0906 3.353,18
01.110.0000 7.000.000,00
01.110.0000 500.000,00
05.800.0900 1.300,00
05.800.0900 3.204,14
05.800.0906 654,82
05.800.0903 5.815,34
05.800.0905 2.904,65
05.800.0907 1.163,88
05.500.0080 5.893,38
05.800.0901 4.300,00
05.800.0903 3.300,00
05.800.0900 2.200,00
05.800.0903 12.592,73
05.800.0905 1.185,46
05.800.0907 9.439,31
05.800.0906 35.970,02
05.800.0900 40.620,46
05.800.0906 43.066,98

05.800.0903 36.544,98
05.800.0905 54.569,55
05.800.0907 21.033,51
05.800.0901 44.696,00
05.800.0896 46.300,00
05.800.0894 4.086,00

TOTAL 8.111.350,24
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, 06 de fevereiro de 2.023.
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 16.563, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2.023
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$ 60.000,00 (sessenta 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$)

254 02.05.01 04.131.0002.2.002 3.3.90.39.00 05.000.0000
OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS - PESSOA 

JURÍDICA

ANUL. 
DOT. ORÇ. 10.000,00

313 02.07.01 15.451.0001.2.001 3.3.90.30.00 01.000.0000 MATERIAL DE CONSUMO ANUL. 
DOT. ORÇ. 20.000,00

753 02.15.01 23.691.0001.2.001 3.3.90.39.00 01.000.0000
OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS - PESSOA 

JURÍDICA

ANUL. 
DOT. ORÇ. 30.000,00

TOTAL 60.000,00
Art. 2° Os valores dos presentes créditos, num total de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) , 

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

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

253 02.05.01 04.131.0002.2.002 3.3.90.30.00 05.000.0000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00

305 02.07.01 15.451.0001.2.001 3.1.90.11.00 01.000.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS 
FIXAS - PESSOAL CIVIL 20.000,00

741 02.15.01 23.691.0001.2.001 3.1.90.11.00 01.000.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS 
FIXAS - PESSOAL CIVIL 30.000,00

TOTAL 60.000,00
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, 09 de fevereiro de 2.023.
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 16.564, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2.023
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$ 380.150,00 (trezentos e oitenta mil e cento e cinquenta reais), 
o crédito aberto na forma do artigo será coberto com recursos provenientes de 
suplementação.

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

Rec. Valor (R$)

191 02.03.03 12.365.0002.2.002 3.3.90.39.00 01.000.0000
OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS - PESSOA 

JURÍDICA

SUP. 
FINANC. 8.000,00

254 02.05.01 04.131.0002.2.002 3.3.90.39.00 05.000.0000
OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS - PESSOA 

JURÍDICA

SUP. 
FINANC. 105.000,00

452 02.09.03 08.244.0009.2.054 4.4.90.52.00 05.000.0000 EQUIPAMENTOS E 
MATERIAL PERMANENTE

SUP. 
FINANC. 66.150,00

569 02.10.02 18.542.0015.2.070 4.4.90.52.00 01.000.0000 EQUIPAMENTOS E 
MATERIAL PERMANENTE

SUP. 
FINANC. 101.000,00

650 02.12.01 13.392.0016.2.079 3.3.90.39.00 01.000.0000
OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS - PESSOA 

JURÍDICA

SUP. 
FINANC. 100.000,00

TOTAL 380.150,00
Art. 2° Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional orçamentário e suplementar 

na importância de R$ 380.150,00 (trezentos e oitenta mil e cento e cinquenta reais), o 
crédito aberto na forma do artigo será coberto com recursos provenientes de superávit 
financeiro.
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Origem Rec Ficha Nat Rec Vínculo Especificação Valor (R$)

SUPERAVIT FINANCEIRO 380.150,00

05.500.0080 66.150,00

01.110.0000 101.000,00

01.110.0000 8.000,00

05.301.0001 71.000,00

05.304.0001 34.000,00

01.110.0000 100.000,00

TOTAL 380.150,00
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, 09 de fevereiro de 2.023.
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 16.624, DE 07 DE MARÇO DE 2.023
P. 179.658/22 Designa membros da Comissão Provisória de Estudos para Viabilidade e Criação 
da Lei de Food Trucks do Município de Bauru para o biênio 2.023/2.025.

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 Ficam designados para compor a Comissão Provisória de Estudos para Viabilidade e 

Criação da Lei de Food Trucks do Município de Bauru para o biênio 2.023/2.025, os 
seguintes membros:
I - Gabinete da Prefeita:

Titular: Leonardo Marcari.
II - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e 

Renda:
Titular: Tatiana Rosária Rodrigues;
Suplente: Gilberto Portugal Rodrigues Neto;
Titular: Marina Martins Leite;
Suplente: Thaís Cristina Dias da Silva.

III - Secretaria Municipal de Saúde – Vigilância Sanitária:
Titular: Natália Peres Gonçalves Pavani.

IV - Secretaria Municipal de Planejamento:
Titular: Mario Cezar Carneiro Lobo Junior;
Suplente: Luis Renato Fuzel.

V - Secretaria Municipal do Meio Ambiente:
Titular: Sidnei Rodrigues;
Suplente: Gislaine Milena Casula Magrini.

VI - Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos:
Titular: Dra. Greice Maria Zimmer;
Suplente: Dr. Eduardo Jannone da Silva.

VII - Secretaria Municipal de Obras:
Titular: Igor Beckmann Fournier;
Suplente: Evandro da Silva Pinto;
Titular: Alexandre Antônio Ferraz de Arruda;
Suplente: Cíntia Lucarelli Samaan.

Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua expedição. 
Bauru, 07 de março de 2.023.

SUÉLLEN SILVA ROSIM
PREFEITA MUNICIPAL

GUSTAVO RUSSIGNOLI BUGALHO
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

FLÁVIA THAIS OLIVEIRA DE SOUZA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E RENDA

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

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

ATOS DO GABINETE
PORTARIA GP 42/2023

Rafael lima, Chefe de Gabinete da Prefeitura Municipal de Bauru, no uso de suas atribuições legais, 
RESOLVE:

DESIGNAR A partir de 13/03/2023, a servidora THAMYRIS DOMENEGHETTI, matrícula nº 35.332, 
para exercer a função de Chefe de Seção da Divisão de Vigilância, do Gabinete da Prefeita, conforme 

processo nº 33393/2023. De acordo com o disposto no artigo 14 § 4º da lei nº 7.245 de 30/07/2019, poderá 
ser designada, uma vez que realizará as funções essenciais do cargo efetivo de Agente de Administração:
- Executar atividades administrativas e de atendimento ao público.

Bauru, 13 de março de 2023.
RAFAEL LIMA

CHEFE DE GABINETE

EXTRATOS
CONTRATO Nº 11.419/23 - PROCESSO Nº 91.033/22 – CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
BAURU - CONTRATADA: JOÃO E MARIA ATELIÊ LTDA ME - OBJETO: Constitui objeto deste 
contrato o compromisso ora assumido pela CONTRATADA, relativo a AQUISIÇÃO DE 3.396 (TRÊS 
MIL, TREZENTOS E NOVENTA E SEIS) COBERTORES DE MICROFIBRA, cujas especificações 
estão indicadas nos Anexo I do Edital nº 537/22 - Processo Administrativo nº 91.033/22, mediante 
emissão de notas de empenho e conforme termos de sua proposta devidamente anexada ao Processo. - 
PRAZO: 12 meses – VALOR: R$ 63.471,24 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 391/22 
- PROPONENTES: 18 - ASSINATURA: 02/02/23.

CONTRATO Nº 11.449/23 - PROCESSO Nº 57.729/22 – CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
BAURU - CONTRATADA: COMERCIAL AGROPECUÁRIA SCARPARO LTDA - EPP - OBJETO: A 
CONTRATADA obriga-se nos termos de sua proposta devidamente anexada ao Processo Administrativo nº 
57.729/22 a entregar ao CONTRATANTE: 03 (TRÊS) PARAFUSADEIRA / FURADEIRA DE IMPACTO.
LOTE 04 – PARAFUSADEIRA – EXCLUSIVO PARA ME E EPP

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS
MARCA 

MODELO
VALOR 
UNIT

VALOR 
TOTAL

1 3 Unid

Parafusadeira / Furadeira de Impacto, com as 
seguintes especificações Mínimas:

Parafusadeira/Furadeira de Impacto a Bateria de 18V 
à 20V Li-Ion, com faixa torque máxima de 95Nm 
a 150 NM, mandril metálico de aperto rápido de 
1/2 Pol, 2 baterias de no mínimo 4ah Li-Ion com 
indicador de carga na bateria, carregador rápido 

bivolt ou 110 volts, maleta ou bolsa para transporte 
e proteção, iluminação de trabalho, empunhadura 
auxiliar, velocidade variável, seletor de perfuração 

com impacto, perfuração sem impacto, seletor 
de torque, rotação reversível e freio instantâneo. 

Capacidade de perfuração em concreto mínimo de 
13mm máximo 20mm, madeira mínimo de 35mm 
máximo 150mm, metal mínimo de 13mm máximo 

16mm. Capacidade de impacto por minuto em baixa 
rotação mínima de 8.250 ipm e alta rotação mínima 

de 30.000 ipm.

Makita 
DHP 4867

R$
2.516,66

R$ 
7.549,98

TOTAL DO LOTE 04
R$ 

7.549,98
- PRAZO: 12 meses – VALOR: R$ 7.549,98 - MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 369/22 - 
PROPONENTES: 22 - ASSINATURA: 13/02/23.

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 10.691/22 - PROCESSO Nº 157.279/21 - CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU - CONTRATADA: EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E RURAL DE BAURU – EMDURB – OBJETO: As partes, resolvem alterar o item 2.1 da 
Cláusula Segunda do contrato, para acrescer mais 12 (doze) meses ao prazo de vigência, passando de 
12 (doze) meses para 24 (vinte e quatro) meses, passando o mencionado item a ter a seguinte redação: 
“2.1. O prazo do presente contrato será de 24 (vinte e quatro) meses, podendo ser prorrogado por iguais 
e sucessivos períodos, justificadamente, nos termos do disposto no Artigo 57, Inciso II, da Lei Federal nº 
8.666, de 21 de junho de 1.993.” 2. Por consequência, considerando a prorrogação do prazo definida na 
Cláusula Primeira do presente Aditivo, será acrescido ao valor do contrato R$ 485.000,00 (quatrocentos e 
oitenta e cinco mil reais), passando de R$ 485.000,00 (quatrocentos e oitenta e cinco mil reais), para R$ 
970.000,00 (novecentos e setenta mil reais) o valor total estimado do contrato, razão pela qual os itens 3.1 e 
3.2 da Cláusula Terceira do contrato original passa a ter a seguinte redação: 3.1. O CONTRATANTE pagará 
à CONTRATADA, pela prestação de serviço, os seguintes valores, respectivamente:

Item Un. Quant. Descrição Valor Unitário Valor Total/ano Valor Total/
Contrato

1 Metro Linear 1.000.000 / ano

Pintura de Guias 
por meio de 

caiação (manual) 
realizadas em vias 

públicas como ruas, 
avenidas, guias 

internas de praças 
e canteiros, por 
meio de Equipe 
Especializada 

no Município de 
Bauru.

R$ 0,485 R$ 485.000,00 R$ 970.000,00

R$ 485.000,00 R$ 970.000,00
- ASSINATURA: 08/03/23, conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93.
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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 17h30)
Correspondência enviadas para o seguinte endereço:
OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Praça das Cerejeiras 1-59
Vila Noemy - Bauru - SP
CEP 17014-500

Seção II
Secretarias Municipais

Secretaria da Administração
Cristiano Ricardo Zamboni 

Secretário
LOCAIS E HORÁRIOS DE ATENDIMENTO

SEDE da Secretaria da Administração
Secretário, Expediente, Compras e Licitações, Administração de Pessoal, Recursos Humanos e Avaliação 

Funcional.
Praça das Cerejeiras, 1-59 – Altos da Cidade – CEP. 17014-900

Atendimento: 8h às 12h – 13h às 18h
Almoxarifado Central e Patrimônio

Avenida Hélio Police, s/nº - Jardim Redentor – CEP. 17032-290
Atendimento: 7h às 12h – 13h às 17h

SESMT
Rua General Marcondes Salgado, 2-45 – Centro – CEP. 17010-040

Atendimento: 8h às 12h – 13h às 17h

CONTATOS
Secretário da Administração: (14) 3235-1099

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

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

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

Divisão de Serviços Essenciais: (14) 3227-6828
Departamento de Administração de Pessoal: (14) 3235-1199 / (14) 3235-1229 / (14) 3235-1137 / (14) 

3235-1351 / (14) 3235-1227 / (14) 3235-1305
Departamento de Avaliação Funcional: (14) 3235-1158

Divisão de Apoio ao Servidor: (14) 3227-5647
Seção de Benefícios: (14) 3235-1158

Perícia Médica: (14) 3227-5647
Seção de Segurança e Medicina do Trabalho: (14) 3234-9022

Serviço Social: (14) 3227-5650
Divisão de Avaliação: (14) 3235-1277

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

Escola de Gestão Pública: (14) 3235-1043
Secretaria Municipal de Administração: administracao@bauru.sp.gov.br

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

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

COMUNICADO - ELEIÇÃO CIPA - A Comissão de Eleição para a escolha dos Membros que irão compor 
a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA – Gestão 2023/2024, conforme a Lei Municipal nº 
7.087/2018, informa a abertura das inscrições para candidatura dos representantes dos servidores Públicos 
Municipais da Prefeitura Municipal de Bauru. Poderão se candidatar os servidores efetivos e ativos, pelo 
período de 16/02/2023 a 16/03/2023, nos Expedientes de cada Secretaria, de acordo com o horário de 
atendimento dos mesmos. Participem! Bauru, de 16 de fevereiro de 2023. Comissão de Eleição.

COMISSÃO ELEITORAL CIPA – COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÂO DE ACIDENTES
EDITAL PARA ELEIÇÃO DOS MEMBROS REPRESENTANTES DOS SERVIDORES 

PÚBLICOS MUNICIPAIS – EDITAL 01/2023

A Comissão de Eleição da CIPA, constituída nos termos do Artigo 30 da Lei Municipal n.º 7.087/2018 
e Portaria n.º 03/2023, composta pelos membros titulares: Adriana Erica Venturini, Bruna Lis Suman 
Ferreira, Gustavo Lopes Pereira, Ilaine Nicolino  e Zenir Alvarenga Alves (Presidente) e membros 
suplentes: Adriana de Moura, Amanda Akemi Himeno Onohara Falcão, Gisele da Silva Zanutto e Simone 
Orestes; torna pública a abertura das inscrições para candidatos com vista à eleição para compor a Comissão 
Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA, mandato 2023/2024, estabelecendo ainda as seguintes normas 
regulamentadoras:

1 – DAS INSCRIÇÕES:

1.1. 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.

1.2. As inscrições serão efetuadas nos expedientes de cada Secretaria, no período de 16/02/2023 a 
16/03/2023, de segunda a sexta-feira, nos seus respectivos horários de funcionamento.

2 – REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO:

2.1. Pertencer ao quadro de servidores ocupantes de cargos efetivos e ativos (Estatutários ou Celetistas) da 
Prefeitura Municipal de Bauru.

2.2. Estar em exercício de suas funções, ou seja, não estar em afastamento, salvo à exceção de férias, 
licença prêmio ou licença gestante.

2.3. Não ter sido membro reeleito da CIPA no pleito anterior.

2.4. Não ter parentesco com os membros titulares ou suplentes da Comissão de Eleição.

3 – PARA INSCREVER-SE, O CANDIDATO DEVERÁ:

3.1. Apresentar, no ato da inscrição, documento pessoal com foto.

3.2. Preencher a ficha de inscrição por completo e de próprio punho.

3.3. Colar na ficha de inscrição uma foto recente 3x4.

4 – DA ANÁLISE DAS INSCRIÇÕES:

4.1. Serão indeferidas as inscrições dos candidatos que não preencherem as condições legais exigidas neste 
edital e na legislação específica.

4.2. As inscrições deferidas e as indeferidas, constando o motivo do indeferimento, serão publicadas no 
Diário Oficial do Município de Bauru.

4.3. Caberá recurso em relação às inscrições indeferidas, que poderá ser interposto, dentro do prazo de 
02 (dois) dias úteis após a publicação, das 8h00min às 11h30min e das 13h30min às 17h30min, a ser 
protocolizado no Expediente da Secretaria Municipal da Administração, no Paço Municipal, 2º andar, Praça 
das Cerejeiras nº 1-59, Bauru - SP, endereçado à Comissão de Eleição da CIPA.

4.4. O resultado do recurso interposto será publicado no Diário Oficial do Município de Bauru.

5 – DA IMPUGNAÇÃO DAS CANDIDATURAS:

5.1. Qualquer servidor público municipal ativo poderá protocolizar a impugnação das candidaturas, no 
Expediente da Secretaria Municipal da Administração, no Paço Municipal, 2º andar, Praça das Cerejeiras 
nº 1-59, Bauru - SP, endereçado à Comissão de Eleição da CIPA, no prazo de 02 (dois) dias úteis, após a 
data da publicação.

5.2. A Comissão eleitoral decidirá sobre a impugnação de qualquer espécie.

5.3. Sanadas as eventuais irregularidades, a Comissão de Eleição da CIPA fará publicar, no Diário Oficial 
do Município de Bauru, a relação oficial dos inscritos.

6 – DA DIVULGAÇÃO DOS CANDIDATOS INSCRITOS:

6.1. Será divulgada no Diário Oficial do Município de Bauru a lista, contendo, por ordem alfabética, nome, 
matrícula, Secretaria e apelido, se houver, de cada candidato, durante todo o período eleitoral.

6.2. É de responsabilidade de cada candidato fazer sua própria divulgação, seguindo as normas previstas 
neste edital.

7 – DA ELEIÇÃO:

7.1. A eleição será por voto secreto, por meio eletrônico, com nomes e/ou apelidos, secretarias e números 
dos candidatos.

7.2. Data da eleição:
A eleição acontecerá no período de 10/04/2023 a 02/05/2023 por meio eletrônico.

7.3. Cada servidor terá direito a votar uma única vez, independente de possuir mais de uma matrícula/
contrato.

7.4. A Comissão de Eleição da CIPA fará publicação, oportunamente, do endereço eletrônico para votação.

7.5. Será permitida aos candidatos, a realização da campanha e panfletagem nos órgãos públicos municipais, 
mediante autorização do Secretário ou responsável da pasta, até ao final do período de votação, desde que 
não atrapalhe o andamento dos serviços nem o atendimento ao público.

7.6. Não será permitido aos candidatos:
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7.6.1. Ceder ou usar, em benefício de sua campanha, bens móveis ou imóveis pertencentes à administração 
direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, inclusive 
qualquer meio de comunicação eletrônica corporativa.
7.6.2. Usar materiais ou serviços, em benefício de sua campanha, custeados pela Administração Pública.
7.6.3. Usar os serviços de servidores municipais para a eleição, e em benefício de sua campanha, durante 
o horário de expediente normal, salvo se o servidor estiver em gozo de férias, licença prêmio ou licença 
gestante.
7.6.4. Produzir propaganda eleitoral que venha a caluniar, difamar ou injuriar qualquer pessoa ou candidato, 
bem como atingir órgãos ou entidades que exerçam autoridade pública, como também, que implique 
oferecimento, promessa ou solicitação de dinheiro, dádiva, rifa, sorteio ou vantagem de qualquer natureza.

7.7. Os atos que contrariarem os itens de 7.6.1 a 7.6.4, serão passíveis de análise e sanções a cargo da 
Comissão de Eleição da CIPA, podendo ser penalizados com a desclassificação do candidato infrator, 
resguardando-se o devido processo legal.

7.8. A Comissão de Eleição publicará, oportunamente, a data e local da apuração da eleição, bem como 
instruções e regramentos adicionais ao presente processo eleitoral.

7.9. A apuração ocorrerá independente da quantidade de votos colhidos.

8 – DOS ELEITOS:

8.1. Assumirão a condição de membros titulares e suplentes, os candidatos mais votados, conforme previsto 
no item 9.1 deste edital.

8.2. Em caso de empate, assumirá aquele que tiver maior tempo ininterrupto, contabilizado até o último dia 
da inscrição dos candidatos, no serviço público na Prefeitura Municipal de Bauru.

8.3. Os candidatos votados e não eleitos serão relacionados na ata de eleição e apuração, em ordem 
decrescente de votos, possibilitando nomeação posterior, em caso de vacância de suplentes.

9 – DA NOMEAÇÃO:

9.1. Serão nomeados para a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA, os 09 (nove) membros 
eleitos representantes dos servidores, sendo 05 (cinco) titulares e 04 (quatro) suplentes, nesta sequência, 
conforme quantidade de votos.

9.2. A posse ocorrerá após a participação dos membros da CIPA no treinamento obrigatório de formação, 
que deverá ser promovido pela Seção de Segurança e Medicina do Trabalho – SESMT.

9.3. O treinamento obrigatório de formação terá carga horária de 20 horas, distribuídas em no máximo 04 
horas diárias e será realizado durante o expediente normal de trabalho, nos termos dos Artigos 26, 27, 28 
e 29 da Lei 7.087/2018.

10 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

10.1. Os casos omissos neste edital ficarão a cargo da Comissão Eleitoral da CIPA para deliberação de 
acordo com a Lei 7.087/2018.

10.2. Os atos relativos ao Processo Eletivo serão publicados em Diário Oficial do Município de Bauru.

10.3. Eventual impugnação do presente edital poderá ser interposta no prazo de 02 (dois) dias úteis após a 
primeira publicação do mesmo, podendo ser protocolizada das 8h00min às 11h30min e das 13h30min às 
17h30min, no Expediente da Secretaria Municipal da Administração, no Paço Municipal, 2º andar, Praça 
das Cerejeiras nº 1-59, Bauru - SP, endereçado à Comissão de Eleição da CIPA.

Bauru, SP, 16 de fevereiro de 2.023.

Zenir Alvarenga Alves
(Presidente da Comissão Eleitoral da CIPA)

Adriana Erica Venturini
(Membro titular da Comissão Eleitoral da CIPA)

Bruna Lis Suman Ferreira
(Membro titular da Comissão Eleitoral da CIPA)

Gustavo Lopes Pereira
(Membro titular da Comissão Eleitoral da CIPA)

Ilaine Nicolino
(Membro titular da Comissão Eleitoral da CIPA)

ANEXO I
MODELO DO FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO

PREFEITURA MUCIPAL DE BAURU
FOTO 3X4 (recente)

COMISSÃO DE ELEIÇÃO DA CIPA – COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE 
ACIDENTES

Requerimento de inscrição
Número do candidato: ____________/________________. Data de Admissão: ____/_____/______

(preenchido pela comissão)

Eu ________________________________________________________________________ venho 
requerer à Comissão de Eleição, o deferimento da inscrição para concorrer à eleição da CIPA, conforme 
dados abaixo.

Informações do candidato:

Secretaria: ______________________________________________________________________
Lotação: _________________________________________________________ (setor em que trabalha)
Nome completo: __________________________________________________________________.
Apelido: _______________________________________________ Matrícula:________________.
RG:___________________________________ CPF:_____________________________________.
Estado civil: ____________________________________ Sexo: (    ) Masculino  (    ) Feminino
Endereço: _____________________________________________________ nº ________________.
Bairro: ___________________________________________ Complemento: __________________.
Telefones: Res ____________________ Trabalho_________________ Cel ___________________.

 DECLARO ainda, estar ciente das exigências e condições que constam no Edital nº 01/2023, 
em conformidade com a Lei Municipal nº 7.087/2018 e Portaria 03/2023, bem como da obrigatoriedade da 
realização do treinamento previsto nos itens 9.2 a 9.3 do edital citado acima.

Nestes Termos,
P. Deferimento.

Bauru,_____ de _____________ de 2023.
____________________________________

(assinatura do requerente)

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL

TRANSFERÊNCIAS: A partir de 23/02/2023, portaria nº 1344/2023, transfere, a pedido, o servidor 
GILMAR DE JESUS ROSSATO, matrícula nº 24.831, RG nº 29xxxxx20, Auxiliar em Construção Civil 
/ Infraestrutura – Servente de Pedreiro, da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento para a 
Secretaria Municipal de Obras, conforme processo nº 23.491/2023.

A partir de 01/03/2023, portaria nº 1345/2023, transfere, o servidor PAULO ANDRE ZUWICKER 
YAMAMURO, matrícula nº 36.381, RG nº 14xxxxx74, Especialista em Construção Civil / Infraestrutura 
– Arquiteto, da Secretaria Municipal de Planejamento para a Secretaria Municipal da Educação, conforme 
processo nº 23.133/2023.

A partir de 13/03/2023, portaria nº 1346/2023, transfere, o servidor MARISA TONETTI JACQUES, 
matrícula nº 16.636, RG nº 15xxxx10, Agente Educacional – Auxiliar de Creche, da Secretaria Municipal 
de Cultura para a Secretaria Municipal da Educação, conforme processo nº 175777/2022.

PRORROGAÇÃO DA LICENÇA SEM VENCIMENTOS: A partir de 21/02/2023, portaria nº 
1343/2023, prorroga a licença sem vencimentos, pelo período de 01 (um) ano, a servidora VANESSA 
ISABELLA DOS SANTOS RAMOS, portadora do RG nº 24xxxxx65, matrícula nº 30.412, cargo efetivo 
Especialista em Gestão Administrativa e Serviços – Assistente Social, lotada na Secretaria Municipal do 
Bem Estar Social, conforme processo nº 33.001/2023.

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

PORTARIA DE NOMEAÇÃO

A partir de 01/03/2023, portaria n.º 1349/2023, nomeia BRUNO SANDRE PORTO, matrícula 30406, 
RG n.º 34.XXX.XXX-1 e CPF n.º 312.XXX.XXX-36, no Cargo em Comissão de DIRETOR DE 
DEPARTAMENTO TÉCNICO, do(a) SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, conforme Processo 
n.º 37448/2023.

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 1350/2023: Fica nomeado(a) para prover o cargo efetivo de 
ESPECIALISTA EM SAÚDE - ENFERMEIRO, no quadro de servidores desta Prefeitura, Diário 
Oficial n.º 3673 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a contar 
desta publicação, o(a) Sr.(a) BEATRIZ MOLINA CARVALHO, portador(a) do RG n.º 42XXXXX21 e 
CPF n.º 395.XXX.XXX-80, em virtude do(a) mesmo(a) haver se classificado em 18º lugar, no concurso 
público para ESPECIALISTA EM SAÚDE - ENFERMEIRO, Edital n.º 01/2022 para exercer as funções 
do cargo.
Comparecer em 17/03/2023 às 13h30min com os documentos do Anexo I no endereço Praça das 
Cerejeiras 1-59, Vl. Noemy, Bauru-SP.
 
PORTARIA DE NOMEAÇÃO N.º 1351/2023: Fica nomeado(a) para prover o cargo efetivo de 
ESPECIALISTA EM SAÚDE - ENFERMEIRO, no quadro de servidores desta Prefeitura, Diário 
Oficial n.º 3673 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a contar 
desta publicação, o(a) Sr.(a) NATALIA AFONSO DE SOUZA, portador(a) do RG n.º 48XXXXX31 e 
CPF n.º 408.XXX.XXX-41, em virtude do(a) mesmo(a) haver se classificado em 19º lugar, no concurso 
público para ESPECIALISTA EM SAÚDE - ENFERMEIRO, Edital n.º 01/2022 para exercer as funções 
do cargo.
Comparecer em 17/03/2023 às 13h30min com os documentos do Anexo I no endereço Praça das 
Cerejeiras 1-59, Vl. Noemy, Bauru-SP.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO N.º 1352/2023: Fica nomeado(a) para prover o cargo efetivo de 
ESPECIALISTA EM SAÚDE - ENFERMEIRO, no quadro de servidores desta Prefeitura, Diário 
Oficial n.º 3673 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a contar 
desta publicação, o(a) Sr.(a) SERGIO RODRIGO GONCALVES ALVAREZ, portador(a) do RG n.º 
24XXXXX71 e CPF n.º 251.XXX.XXX-50, em virtude do(a) mesmo(a) haver se classificado em 20º 
lugar, no concurso público para ESPECIALISTA EM SAÚDE - ENFERMEIRO, Edital n.º 01/2022 para 
exercer as funções do cargo.
Comparecer em 17/03/2023 às 13h30min com os documentos do Anexo I no endereço Praça das 
Cerejeiras 1-59, Vl. Noemy, Bauru-SP.
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PORTARIA DE NOMEAÇÃO N.º 1353/2023: Fica nomeado(a) para prover o cargo efetivo de 
ESPECIALISTA EM SAÚDE - ENFERMEIRO, no quadro de servidores desta Prefeitura, Diário 
Oficial n.º 3673 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a contar desta 
publicação, o(a) Sr.(a) REBEKA BRABO HADGE, portador(a) do RG n.º 50XXXXX93 e CPF n.º 448.
XXX.XXX-63, em virtude do(a) mesmo(a) haver se classificado em 21º lugar, no concurso público para 
ESPECIALISTA EM SAÚDE - ENFERMEIRO, Edital n.º 01/2022 para exercer as funções do cargo.
Comparecer em 17/03/2023 às 13h30min com os documentos do Anexo I no endereço Praça das 
Cerejeiras 1-59, Vl. Noemy, Bauru-SP.
 
PORTARIA DE NOMEAÇÃO N.º 1354/2023: Fica nomeado(a) para prover o cargo efetivo de 
ESPECIALISTA EM SAÚDE - ENFERMEIRO, no quadro de servidores desta Prefeitura, Diário 
Oficial n.º 3673 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a contar desta 
publicação, o(a) Sr.(a) GUSTAVO TEIXEIRA DE OLIVEIRA, portador(a) do RG n.º 47XXXXX62 e 
CPF n.º 424.XXX.XXX-54, em virtude do(a) mesmo(a) haver se classificado em 22º lugar, no concurso 
público para ESPECIALISTA EM SAÚDE - ENFERMEIRO, Edital n.º 01/2022 para exercer as funções 
do cargo.
Comparecer em 17/03/2023 às 13h30min com os documentos do Anexo I no endereço Praça das 
Cerejeiras 1-59, Vl. Noemy, Bauru-SP.
 
PORTARIA DE NOMEAÇÃO N.º 1355/2023: Fica nomeado(a) para prover o cargo efetivo de 
ESPECIALISTA EM SAÚDE - ENFERMEIRO, no quadro de servidores desta Prefeitura, Diário 
Oficial n.º 3673 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a contar desta 
publicação, o(a) Sr.(a) FERNANDA PAGAMISSE, portador(a) do RG n.º 43XXXXX24 e CPF n.º 374.
XXX.XXX-86, em virtude do(a) mesmo(a) haver se classificado em 23º lugar, no concurso público para 
ESPECIALISTA EM SAÚDE - ENFERMEIRO, Edital n.º 01/2022 para exercer as funções do cargo.
Comparecer em 17/03/2023 às 13h30min com os documentos do Anexo I no endereço Praça das 
Cerejeiras 1-59, Vl. Noemy, Bauru-SP.
 
PORTARIA DE NOMEAÇÃO N.º 1356/2023: Fica nomeado(a) para prover o cargo efetivo de 
ESPECIALISTA EM SAÚDE - ENFERMEIRO, no quadro de servidores desta Prefeitura, Diário 
Oficial n.º 3673 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a contar 
desta publicação, o(a) Sr.(a) RONALDO LOPES, portador(a) do RG n.º 17XXXXX47 e CPF n.º 078.
XXX.XXX-65, em virtude do(a) mesmo(a) haver se classificado em 24º lugar, no concurso público para 
ESPECIALISTA EM SAÚDE - ENFERMEIRO, Edital n.º 01/2022 para exercer as funções do cargo.
Comparecer em 17/03/2023 às 13h30min com os documentos do Anexo I no endereço Praça das 
Cerejeiras 1-59, Vl. Noemy, Bauru-SP.
 
PORTARIA DE NOMEAÇÃO N.º 1357/2023: Fica nomeado(a) para prover o cargo efetivo de 
ESPECIALISTA EM SAÚDE - ENFERMEIRO, no quadro de servidores desta Prefeitura, Diário 
Oficial n.º 3673 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a contar desta 
publicação, o(a) Sr.(a) JAINE RIBEIRO POZZA, portador(a) do RG n.º 54XXXXX99 e CPF n.º 427.
XXX.XXX-20, em virtude do(a) mesmo(a) haver se classificado em 25º lugar, no concurso público para 
ESPECIALISTA EM SAÚDE - ENFERMEIRO, Edital n.º 01/2022 para exercer as funções do cargo.
Comparecer em 17/03/2023 às 13h30min com os documentos do Anexo I no endereço Praça das 
Cerejeiras 1-59, Vl. Noemy, Bauru-SP.
 
Observação: Nomeação motivada pelo(a) EXONERAÇÃO de Luciana Batista Amor, cargo efetivo de 
Especialista em Saúde - Enfermeiro, matrícula 30565, publicado(a) no Diário Oficial do Município em 
12/11/2022.
 
PORTARIA DE NOMEAÇÃO N.º 1358/2023: Fica nomeado(a) para prover o cargo efetivo de 
ESPECIALISTA EM SAÚDE - ENFERMEIRO, no quadro de servidores desta Prefeitura, Diário 
Oficial n.º 3673 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a contar 
desta publicação, o(a) Sr.(a) ANA PAULA RIBEIRO DA CUNHA, portador(a) do RG n.º 45XXXXX86 
e CPF n.º 445.XXX.XXX-94, em virtude do(a) mesmo(a) haver se classificado em 26º lugar, no concurso 
público para ESPECIALISTA EM SAÚDE - ENFERMEIRO, Edital n.º 01/2022 para exercer as funções 
do cargo.
Comparecer em 17/03/2023 às 13h30min com os documentos do Anexo I no endereço Praça das 
Cerejeiras 1-59, Vl. Noemy, Bauru-SP.
 
Observação: Nomeação motivada pelo(a) APOSENTADORIA de Eliane dos Santos Azevedo Carrara, 
cargo efetivo de Especialista em Saúde - Enfermeiro, matrícula 21984, publicado(a) no Diário Oficial do 
Município em 03/12/2022.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO N.º 1359/2023: Fica nomeado(a) para prover o cargo efetivo de 
ESPECIALISTA EM SAÚDE - ENFERMEIRO, no quadro de servidores desta Prefeitura, Diário 
Oficial n.º 3673 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a contar 
desta publicação, o(a) Sr.(a) NATALIA DOS SANTOS SANTANA, portador(a) do RG n.º 67XXXX14 
e CPF n.º 074.XXX.XXX-25, em virtude do(a) mesmo(a) haver se classificado em 27º lugar, no concurso 
público para ESPECIALISTA EM SAÚDE - ENFERMEIRO, Edital n.º 01/2022 para exercer as funções 
do cargo.
Comparecer em 17/03/2023 às 13h30min com os documentos do Anexo I no endereço Praça das 
Cerejeiras 1-59, Vl. Noemy, Bauru-SP.
 
Observação: Nomeação motivada pelo(a) APOSENTADORIA de Silvana Anunciacao da Silva, cargo 
efetivo de Especialista em Saúde - Enfermeiro, matrícula 25932, publicado(a) no Diário Oficial do 
Município em 14/01/2023.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO N.º 1360/2023: Fica nomeado(a) para prover o cargo efetivo de 
ESPECIALISTA EM SAÚDE - ENFERMEIRO, no quadro de servidores desta Prefeitura, Diário 
Oficial n.º 3673 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a contar 
desta publicação, o(a) Sr.(a) JOSE AUGUSTO DE CASTRO, portador(a) do RG n.º 56XXXXX68 e 
CPF n.º 451.XXX.XXX-45, em virtude do(a) mesmo(a) haver se classificado em 28º lugar, no concurso 
público para ESPECIALISTA EM SAÚDE - ENFERMEIRO, Edital n.º 01/2022 para exercer as funções 
do cargo.
Comparecer em 17/03/2023 às 13h30min com os documentos do Anexo I no endereço Praça das 
Cerejeiras 1-59, Vl. Noemy, Bauru-SP.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO N.º 1361/2023: Fica nomeado(a) para prover o cargo efetivo de 
ESPECIALISTA EM SAÚDE - ENFERMEIRO, no quadro de servidores desta Prefeitura, Diário 
Oficial n.º 3673 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a contar desta 
publicação, o(a) Sr.(a) JOSE LUIZ PEREIRA NETO, portador(a) do RG n.º 47XXXXX56 e CPF n.º 398.
XXX.XXX-02, em virtude do(a) mesmo(a) haver se classificado em 29º lugar, no concurso público para 
ESPECIALISTA EM SAÚDE - ENFERMEIRO, Edital n.º 01/2022 para exercer as funções do cargo.
Comparecer em 17/03/2023 às 13h30min com os documentos do Anexo I no endereço Praça das 
Cerejeiras 1-59, Vl. Noemy, Bauru-SP.
 
Observação: Nomeação motivada pelo(a) FALECIMENTO de Eliana Marcela Batista da Silva, cargo 
efetivo de Especialista em Saúde - Enfermeiro, matrícula 30854, publicado(a) no Diário Oficial do 
Município em 16/02/2023.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO N.º 1362/2023: Fica nomeado(a) para prover o cargo efetivo de TÉCNICO 
EM SAÚDE - TÉCNICO DE ENFERMAGEM, no quadro de servidores desta Prefeitura, Diário Oficial 
n.º 3673 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a contar desta 
publicação, o(a) Sr.(a) GECIMARA GUEDES DA SILVA, portador(a) do RG n.º 44XXXXX92 e CPF 
n.º 371.XXX.XXX-22, em virtude do(a) mesmo(a) haver se classificado em 52º lugar, no concurso público 
para TÉCNICO EM SAÚDE - TÉCNICO DE ENFERMAGEM, Edital n.º 08/2019 para exercer as 
funções do cargo.
Comparecer em 17/03/2023 às 13h30min com os documentos do Anexo I no endereço Praça das 
Cerejeiras 1-59, Vl. Noemy, Bauru-SP.
 
PORTARIA DE NOMEAÇÃO N.º 1363/2023: Fica nomeado(a) para prover o cargo efetivo de 
TÉCNICO EM SAÚDE - TÉCNICO DE ENFERMAGEM, no quadro de servidores desta Prefeitura, 
Diário Oficial n.º 3673 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a 
contar desta publicação, o(a) Sr.(a) FABIANE OLIVEIRA MIEDES, portador(a) do RG n.º 40XXXXX21 
e CPF n.º 338.XXX.XXX-18, em virtude do(a) mesmo(a) haver se classificado em 53º lugar, no concurso 
público para TÉCNICO EM SAÚDE - TÉCNICO DE ENFERMAGEM, Edital n.º 08/2019 para exercer 
as funções do cargo.
Comparecer em 17/03/2023 às 13h30min com os documentos do Anexo I no endereço Praça das 
Cerejeiras 1-59, Vl. Noemy, Bauru-SP.
 
PORTARIA DE NOMEAÇÃO N.º 1364/2023: Fica nomeado(a) para prover o cargo efetivo de 
TÉCNICO EM SAÚDE - TÉCNICO DE ENFERMAGEM, no quadro de servidores desta Prefeitura, 
Diário Oficial n.º 3673 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a 
contar desta publicação, o(a) Sr.(a) DAIANA JESSICA DA SILVA MAGALHAES, portador(a) do RG 
n.º 47XXXXX91 e CPF n.º 398.XXX.XXX-01, em virtude do(a) mesmo(a) haver se classificado em 54º 
lugar, no concurso público para TÉCNICO EM SAÚDE - TÉCNICO DE ENFERMAGEM, Edital n.º 
08/2019 para exercer as funções do cargo.
Comparecer em 17/03/2023 às 13h30min com os documentos do Anexo I no endereço Praça das 
Cerejeiras 1-59, Vl. Noemy, Bauru-SP.
 
PORTARIA DE NOMEAÇÃO N.º 1365/2023: Fica nomeado(a) para prover o cargo efetivo de 
TÉCNICO EM SAÚDE - TÉCNICO DE ENFERMAGEM, no quadro de servidores desta Prefeitura, 
Diário Oficial n.º 3673 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, 
a contar desta publicação, o(a) Sr.(a) LEONARDO AUGUSTO VANZELLI, portador(a) do RG n.º 
48XXXXX66 e CPF n.º 385.XXX.XXX-58, em virtude do(a) mesmo(a) haver se classificado em 55º lugar, 
no concurso público para TÉCNICO EM SAÚDE - TÉCNICO DE ENFERMAGEM, Edital n.º 08/2019 
para exercer as funções do cargo.
Comparecer em 17/03/2023 às 13h30min com os documentos do Anexo I no endereço Praça das 
Cerejeiras 1-59, Vl. Noemy, Bauru-SP.
 
Observação: Nomeação motivada pelo(a) EXONERAÇÃO de Adriana Marostica Giacomini, cargo 
efetivo de Técnico em Saúde - Técnico de Enfermagem, matrícula 33161, publicado(a) no Diário Oficial 
do Município em 01/11/2022.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO N.º 1366/2023: Fica nomeado(a) para prover o cargo efetivo de 
TÉCNICO EM SAÚDE - TÉCNICO DE ENFERMAGEM, no quadro de servidores desta Prefeitura, 
Diário Oficial n.º 3673 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a 
contar desta publicação, o(a) Sr.(a) MARISOL PAIS LOPEZ, portador(a) do RG n.º 21XXXXX16 e CPF 
n.º 145.XXX.XXX-93, em virtude do(a) mesmo(a) haver se classificado em 56º lugar, no concurso público 
para TÉCNICO EM SAÚDE - TÉCNICO DE ENFERMAGEM, Edital n.º 08/2019 para exercer as 
funções do cargo.
Comparecer em 17/03/2023 às 13h30min com os documentos do Anexo I no endereço Praça das 
Cerejeiras 1-59, Vl. Noemy, Bauru-SP.
 
PORTARIA DE NOMEAÇÃO N.º 1367/2023: Fica nomeado(a) para prover o cargo efetivo de 
TÉCNICO EM SAÚDE - TÉCNICO DE ENFERMAGEM, no quadro de servidores desta Prefeitura, 
Diário Oficial n.º 3673 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a 
contar desta publicação, o(a) Sr.(a) SANDRA CRISTINA MARANI MANFIO, portador(a) do RG n.º 
20XXXXX10 e CPF n.º 162.XXX.XXX-39, em virtude do(a) mesmo(a) haver se classificado em 57º lugar, 
no concurso público para TÉCNICO EM SAÚDE - TÉCNICO DE ENFERMAGEM, Edital n.º 08/2019 
para exercer as funções do cargo.
Comparecer em 17/03/2023 às 13h30min com os documentos do Anexo I no endereço Praça das 
Cerejeiras 1-59, Vl. Noemy, Bauru-SP.
 
PORTARIA DE NOMEAÇÃO N.º 1368/2023: Fica nomeado(a) para prover o cargo efetivo de 
TÉCNICO EM SAÚDE - TÉCNICO DE ENFERMAGEM, no quadro de servidores desta Prefeitura, 
Diário Oficial n.º 3673 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, 
a contar desta publicação, o(a) Sr.(a) VANESSA DO SOCORRO SANTIAGO, portador(a) do RG n.º 
40XXXXX75 e CPF n.º 333.XXX.XXX-63, em virtude do(a) mesmo(a) haver se classificado em 58º lugar, 
no concurso público para TÉCNICO EM SAÚDE - TÉCNICO DE ENFERMAGEM, Edital n.º 08/2019 
para exercer as funções do cargo.
Comparecer em 17/03/2023 às 13h30min com os documentos do Anexo I no endereço Praça das 
Cerejeiras 1-59, Vl. Noemy, Bauru-SP.
 
PORTARIA DE NOMEAÇÃO N.º 1369/2023: Fica nomeado(a) para prover o cargo efetivo de 
TÉCNICO EM SAÚDE - TÉCNICO DE FARMÁCIA, no quadro de servidores desta Prefeitura, 
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Diário Oficial n.º 3673 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a 
contar desta publicação, o(a) Sr.(a) NELI MARTINS SERRANO DE ALMEIDA, portador(a) do RG n.º 
42XXXXX53 e CPF n.º 328.XXX.XXX-55, em virtude do(a) mesmo(a) haver se classificado em 07º lugar, 
no concurso público para TÉCNICO EM SAÚDE - TÉCNICO DE FARMÁCIA, Edital n.º 08/2021 para 
exercer as funções do cargo.
Comparecer em 17/03/2023 às 13h30min com os documentos do Anexo I no endereço Praça das 
Cerejeiras 1-59, Vl. Noemy, Bauru-SP.
 
Observação: Nomeação motivada pelo(a) EXONERAÇÃO/POSSE de Sandra Paula Cunha Zaitum, 
cargo efetivo de Técnico em Saúde - Técnico de Farmácia, matrícula 32767, publicado(a) no Diário Oficial 
do Município em 04/10/2022.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO N.º 1370/2023: Fica nomeado(a) para prover o cargo efetivo de 
ESPECIALISTA EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - ASSISTENTE SOCIAL, 
no quadro de servidores desta Prefeitura, Diário Oficial n.º 3673 após o cumprimento das exigências 
legais, num prazo não superior a 30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr.(a) KATIA FERNANDA 
DE MORAIS, portador(a) do RG n.º 33XXXXX68 e CPF n.º 290.XXX.XXX-93, em virtude do(a) 
mesmo(a) haver se classificado em 05º lugar, no concurso público para ESPECIALISTA EM GESTÃO 
ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - ASSISTENTE SOCIAL, Edital n.º 13/2022 para exercer as 
funções do cargo.
Comparecer em 17/03/2023 às 13h30min com os documentos do Anexo I no endereço Praça das 
Cerejeiras 1-59, Vl. Noemy, Bauru-SP.
 
PORTARIA DE NOMEAÇÃO N.º 1371/2023: Fica nomeado(a) para prover o cargo efetivo de 
ESPECIALISTA EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - ASSISTENTE SOCIAL, no 
quadro de servidores desta Prefeitura, Diário Oficial n.º 3673 após o cumprimento das exigências legais, 
num prazo não superior a 30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr.(a) LUCAS SUNIGA MEDEIROS, 
portador(a) do RG n.º 48XXXXX90 e CPF n.º 403.XXX.XXX-64, em virtude do(a) mesmo(a) haver se 
classificado em 06º lugar, no concurso público para ESPECIALISTA EM GESTÃO ADMINISTRATIVA 
E SERVIÇOS - ASSISTENTE SOCIAL, Edital n.º 13/2022 para exercer as funções do cargo.
Comparecer em 17/03/2023 às 13h30min com os documentos do Anexo I no endereço Praça das 
Cerejeiras 1-59, Vl. Noemy, Bauru-SP.
 
PORTARIA DE NOMEAÇÃO N.º 1372/2023: Fica nomeado(a) para prover o cargo efetivo de 
ESPECIALISTA EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - ASSISTENTE SOCIAL, no 
quadro de servidores desta Prefeitura, Diário Oficial n.º 3673 após o cumprimento das exigências legais, 
num prazo não superior a 30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr.(a) CRISTIANE PERES, portador(a) 
do RG n.º 32XXXXX64 e CPF n.º 348.XXX.XXX-57, em virtude do(a) mesmo(a) haver se classificado em 
07º lugar, no concurso público para ESPECIALISTA EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS 
- ASSISTENTE SOCIAL, Edital n.º 13/2022 para exercer as funções do cargo.
Comparecer em 17/03/2023 às 13h30min com os documentos do Anexo I no endereço Praça das 
Cerejeiras 1-59, Vl. Noemy, Bauru-SP.
 
PORTARIA DE NOMEAÇÃO N.º 1373/2023: Fica nomeado(a) para prover o cargo efetivo de 
ESPECIALISTA EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - ASSISTENTE SOCIAL, no 
quadro de servidores desta Prefeitura, Diário Oficial n.º 3673 após o cumprimento das exigências legais, 
num prazo não superior a 30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr.(a) LUARA SOBRAL, portador(a) do 
RG n.º 46XXXXX15 e CPF n.º 407.XXX.XXX-07, em virtude do(a) mesmo(a) haver se classificado em 
08º lugar, no concurso público para ESPECIALISTA EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS 
- ASSISTENTE SOCIAL, Edital n.º 13/2022 para exercer as funções do cargo.
Comparecer em 17/03/2023 às 13h30min com os documentos do Anexo I no endereço Praça das 
Cerejeiras 1-59, Vl. Noemy, Bauru-SP.
 
PORTARIA DE NOMEAÇÃO N.º 1374/2023: Fica nomeado(a) para prover o cargo efetivo de 
ESPECIALISTA EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - ASSISTENTE SOCIAL, 
no quadro de servidores desta Prefeitura, Diário Oficial n.º 3673 após o cumprimento das exigências 
legais, num prazo não superior a 30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr.(a) KELLY DE OLIVEIRA 
RIBEIRO BABA, portador(a) do RG n.º 23XXXXX45 e CPF n.º 151.XXX.XXX-84, em virtude do(a) 
mesmo(a) haver se classificado em 09º lugar, no concurso público para ESPECIALISTA EM GESTÃO 
ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - ASSISTENTE SOCIAL, Edital n.º 13/2022 para exercer as 
funções do cargo.
Comparecer em 17/03/2023 às 13h30min com os documentos do Anexo I no endereço Praça das 
Cerejeiras 1-59, Vl. Noemy, Bauru-SP.
 
PORTARIA DE NOMEAÇÃO N.º 1375/2023: Fica nomeado(a) para prover o cargo efetivo de 
ESPECIALISTA EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - PSICÓLOGO, no quadro de 
servidores desta Prefeitura, Diário Oficial n.º 3673 após o cumprimento das exigências legais, num prazo 
não superior a 30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr.(a) NATHALIA CHARLOIS NOGUEIRA, 
portador(a) do RG n.º 34XXXXX04 e CPF n.º 334.XXX.XXX-90, em virtude do(a) mesmo(a) haver se 
classificado em 04º lugar, no concurso público para ESPECIALISTA EM GESTÃO ADMINISTRATIVA 
E SERVIÇOS - PSICÓLOGO, Edital n.º 15/2022 para exercer as funções do cargo.
Comparecer em 17/03/2023 às 13h30min com os documentos do Anexo I no endereço Praça das 
Cerejeiras 1-59, Vl. Noemy, Bauru-SP.
 
PORTARIA DE NOMEAÇÃO N.º 1376/2023: Fica nomeado(a) para prover o cargo efetivo de 
ESPECIALISTA EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - PSICÓLOGO, no quadro de 
servidores desta Prefeitura, Diário Oficial n.º 3673 após o cumprimento das exigências legais, num prazo 
não superior a 30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr.(a) JULIANA SAYURI SAKAI, portador(a) do 
RG n.º 34XXXXX01 e CPF n.º 292.XXX.XXX-43, em virtude do(a) mesmo(a) haver se classificado em 
05º lugar, no concurso público para ESPECIALISTA EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS 
- PSICÓLOGO, Edital n.º 15/2022 para exercer as funções do cargo.
Comparecer em 17/03/2023 às 13h30min com os documentos do Anexo I no endereço Praça das 
Cerejeiras 1-59, Vl. Noemy, Bauru-SP.
 
PORTARIA DE NOMEAÇÃO N.º 1377/2023: Fica nomeado(a) para prover o cargo efetivo de 
ESPECIALISTA EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - PSICÓLOGO, no quadro de 
servidores desta Prefeitura, Diário Oficial n.º 3673 após o cumprimento das exigências legais, num prazo 
não superior a 30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr.(a) MARIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA, 
portador(a) do RG n.º 50XXXXX47 e CPF n.º 390.XXX.XXX-85, em virtude do(a) mesmo(a) haver se 

classificado em 06º lugar, no concurso público para ESPECIALISTA EM GESTÃO ADMINISTRATIVA 
E SERVIÇOS - PSICÓLOGO, Edital n.º 15/2022 para exercer as funções do cargo.
Comparecer em 17/03/2023 às 13h30min com os documentos do Anexo I no endereço Praça das 
Cerejeiras 1-59, Vl. Noemy, Bauru-SP.
 
PORTARIA DE NOMEAÇÃO N.º 1378/2023: Fica nomeado(a) para prover o cargo efetivo de 
ESPECIALISTA EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - PSICÓLOGO, no quadro de 
servidores desta Prefeitura, Diário Oficial n.º 3673 após o cumprimento das exigências legais, num prazo 
não superior a 30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr.(a) DAYANE ALVES DA SILVA, portador(a) do 
RG n.º 46XXXXX89 e CPF n.º 401.XXX.XXX-00, em virtude do(a) mesmo(a) haver se classificado em 
07º lugar, no concurso público para ESPECIALISTA EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS 
- PSICÓLOGO, Edital n.º 15/2022 para exercer as funções do cargo.
Comparecer em 17/03/2023 às 13h30min com os documentos do Anexo I no endereço Praça das 
Cerejeiras 1-59, Vl. Noemy, Bauru-SP.
 

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

ACÚMULO
 
A Prefeitura Municipal de Bauru por meio da Secretaria Municipal da Administração – Departamento 
de Recursos Humanos, em cumprimento ao disposto pelo artigo 6º da Lei Municipal n.º 5.795/2009, 
INFORMA a decisão proferida no Requerimento de Acúmulo de Cargos Públicos no mês de Fevereiro 
de 2023.

NOME CARGO (ANTERIOR) E 
JORNADA

CARGO/FUNÇÃO PMB E 
JORNADA

ADRIANA DE 
ALMEIDA RAMOS 

BATISTA

Técnico em Saúde - Técnico de 
Enfermagem - Prefeitura Municipal de 

Bauru - 30 horas

Técnico em Saúde - Técnico de 
Enfermagem - Prefeitura Municipal de 

Bauru - 30 horas
GABRIELLI 
CRISTINA 

QUATRONI DA 
SILVA

Especialista em Educação Adjunto 
- Professor Substituto de Educação 
Básica - Fundamental - 1º ao 5º ano 
- Prefeitura Municipal de Bauru - 20 

horas

Especialista em Educação Adjunto 
- Professor Substituto de Educação 
Básica - Fundamental - 1º ao 5º ano 
- Prefeitura Municipal de Bauru - 20 

horas

LUIZ FELIPE 
CAMPOS REVERSI

Especialista em Educação Adjunto 
- Professor Substituto de Educação 
Básica - Fundamental - 6º ao 9º ano 
- Ciências - Prefeitura Municipal de 

Bauru - 20 horas

Especialista em Educação Adjunto 
- Professor Substituto de Educação 

Básica - Jovens e Adultos - Prefeitura 
Municipal de Bauru - 20 horas

CELIO LUIZ 
TORRECILHAS 

BERTUCO

Professor de Educação Básica II 
(Designado como Coordenador de 

Gestão Pedagógica Geral) - Secretaria 
de Estado da Educação - 40 horas 

Especialista em Educação Adjunto 
- Professor Substituto de Educação 

Básica - Infantil - Prefeitura Municipal 
de Bauru - 20 horas

NATHALIA 
KOBOSIGHAWA

Especialista em Educação Adjunto 
- Professor Substituto de Educação 

Básica - Infantil - Prefeitura 
Municipal de Bauru - 20 horas

Especialista em Educação Adjunto 
- Professor Substituto de Educação 

Básica - Infantil - Prefeitura Municipal 
de Bauru - 20 horas

TALITA BARDUCHI 
JULIATTO NOBRE

Professora de Desenvolvimento 
Infantil - Prefeitura Municipal de 

Agudos - 33 horas

Especialista em Educação Adjunto 
- Professor Substituto de Educação 

Básica - Infantil - Prefeitura Municipal 
de Bauru - 20 horas

RAFAEL BOTELHO

Professor de Ensino Fundamental 
e Médio - Secretaria de Estado da 
Educação - Não tem nenhuma aula 

atribuída no ano de 2023

Especialista em Educação Adjunto 
- Professor Substituto de Educação 

Básica - Jovens e Adultos - Prefeitura 
Municipal de Bauru - 20 horas
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JOÃO PAULO 
TONINI PEGUINELLI

Especialista em Saúde Médico 
- Médico - Clínico - Prefeitura 
Municipal de Bauru - 15 horas

Especialista em Saúde Médico - Médico 
- Clínico - Prefeitura Municipal de 

Bauru - 15 horas

DENISE CRISTINA 
DE OLIVEIRA

Professora Titular do Ensino 
Fundamental I - Prefeitura Municipal 

de Agudos - 33 horas

Especialista em Educação Adjunto 
- Professor Substituto de Educação 

Básica - Infantil - Prefeitura Municipal 
de Bauru - 20 horas

JULIANA BUENO 
ZAIA

Professor de Ensino Fundamental - 
Prefeitura Municipal de Pederneiras 

- 30 horas

Especialista em Educação Adjunto 
- Professor Substituto de Educação 

Básica - Infantil - Prefeitura Municipal 
de Bauru - 20 horas

DANIELA MARTINS 
DE CARVALHO

Especialista em Educação Adjunto 
- Professor Substituto de Educação 

Básica - Infantil - Prefeitura 
Municipal de Bauru - 20 horas 

Especialista em Educação Adjunto 
- Professor Substituto de Educação 

Básica - Infantil - Prefeitura Municipal 
de Bauru - 20 horas

ALLYEN DANIELLI 
DE OLIVEIRA 

BARBOSA

Especialista em Educação Adjunto 
- Professor Substituto de Educação 

Básica - Infantil - Prefeitura 
Municipal de Bauru - 20 horas

Especialista em Educação Adjunto 
- Professor Substituto de Educação 

Básica - Especial - Prefeitura Municipal 
de Bauru - 20 horas

 
Bauru/SP, 16 de março de 2023.

CONCURSOS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA PROVA OBJETIVA DO CONCURSO PÚBLICO PARA 
O CARGO DE TÉCNICO EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS – COMPRADOR - 
EDITAL 26/2022.
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 TÉCNICO EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS – 
COMPRADOR, para a realização da PROVA OBJETIVA, nos termos do Edital 26/2022, de acordo com 
as seguintes orientações:
1. A PROVA OBJETIVA SERÁ REALIZADA EM 19/03/2023 (DOMINGO), na UNESP – 
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA “JULIO DE MESQUITA FILHO”, Prédio Central de 
Salas de Aula - Faac/FC, localizada na AVENIDA LUIZ EDMUNDO CARRIJO COUBE 14-01 
VARGEM LIMPA. ENTRADA PELO PORTÃO Nº 1. 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 27/2022, 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 17 (dezessete) de março de 2023.
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 (16/02/2023), 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
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19/03/2023 (DOMINGO) às 08:50
PRÉDIO BLOCO 2

SALA 65
INSCRIÇÃO NOME
0040900317 AGEU LEANDRO GALDINO
0040900410 ALDEMIA MARIA PINHEIRO ALMEIDA
0040900046 ALESSANDRA DE VITO INHESTA
0040900368 ALESSANDRA FERREIRA DOS REIS
0040900342 ALESSANDRO CAETANO FARIA
0040900216 ALEXANDRE ESTEVAM PIRES NOGUEIRA
0040900190 ALEXIA AGUIAR DE MOURA FACIROLLI
0040900320 ALICE GABRIELA DE MORAES RODRIGUES
0040900105 ALLANA MIKAELLE SOUZA DE CASTRO
0040900014 ALMIR JOSE SALAZAR
0040900197 AMANDA CHRISTINE DE SOUZA RIBEIRO
0040900298 AMANDA RAPHAELA REZENDE DA SILVA
0040900311 ANA CAROLINA COELHO EMYGDIO
0040900428 ANA FLÁVIA DE MORAES
0040900119 ANA FLÁVIA MIQUELETTO VIEIRA
0040900250 ANA JÚLIA LEME BRITO
0040900188 ANA KARINA ROSA GUIMARAES
0040900397 ANA KARLA DA SILVA
0040900009 ANA LUCIA DE ANDRADE VOLPE
0040900129 ANA MARIA DIAS DE SOUZA CANNEVER
0040900057 ANA PAULA GUEDES ZIMMERMANN
0040900402 ANA PAULA MEREU MARTINS
0040900171 ANA PAULA MIRANDA DIAS
0040900012 ANDRÉ LUIS VITAGLIANO
0040900210 ANDRÉA SERAFIM JOSÉ
0040900226 ANDREIA PEREIRA FOGACA
0040900013 ANDRESSA DE OLIVEIRA SILVA
0040900054 ANDRESSA RAQUEL FEITOSA MARTINS
0040900035 ANGELICA COSTA
0040900120 ANTONIO SIDNEI RODRIGUES JUNIOR
0040900036 ARACELI MARTINS
0040900125 ARLETE PRISCILA ROSA PEREIRA
0040900138 ARLINDO MARANI JUNIOR
0040900061 ARTHUR SENE PASCHOALINI
0040900319 BEATRIZ NATHIELY BILIANCIERI

PRÉDIO BLOCO 2
SALA 66

INSCRIÇÃO NOME
0040900349 BIANCA LAIS DA SILVA
0040900003 BIANCA LICERRA DOS SANTOS
0040900375 BRUNA CLAUDIA DAMETO
0040900378 BRUNA DE MELLO SARICO
0040900218 BRUNO CAMARGO SULATO
0040900202 BRUNO COSTA DE MARQUI
0040900376 BRUNO GARCIA
0040900028 BRUNO MATHEUS LOPES
0040900395 CAIO DE OLIVEIRA SILVA
0040900293 CAMILA DOS SANTOS ILHESCA
0040900372 CARLA APARECIDA MARTINS
0040900400 CAROLINE MARTINELLI BARBOSA
0040900322 CASSIA CRISTINA NUNES PEREIRA
0040900382 CASSIANA ANDREIA SOARES POSSETTE
0040900355 CASSIO POLIDORO CAMPOS
0040900213 CILENE CAMPOS PEREIRA
0040900268 CINTIA KAORI NAKAMOTO
0040900019 CLARISSE ANIELLA GRIJO DUCATTI
0040900198 CLAUDIA SOARES DE OLIVEIRA
0040900158 CRISTIANO ANTONIO VICENTE
0040900396 DAIANE MARIANE FERNANDES
0040900117 DANIEL TEIXEIRA BIANCHI
0040900023 DANIELA CRISTINA PEREIRA BRITTES
0040900133 DANIELA DA SILVA RICARDO AFFONSO
0040900245 DANIELLA CRISTIANE RODRIGUES
0040900297 DANILO VINICIUS COVOLAN
0040900103 DAYANA DE GODOI CANELADA
0040900343 DEBORA CRISTINA DA SILVA CALESTINI

0040900427 DEBORA DE ALMEIDA SANTOS FEITOSA
0040900354 DEBORA MARIA FRANCISCO PUCI
0040900323 DEBORAH CAMILLA DA SILVA
0040900199 DEBORAH LOURENCO TIMPANO
0040900087 DENIS GONCALVES DOS REIS
0040900069 DENISE FABIANA WADA LOPES
0040900266 DIEGO DHIAMAIQUE MIRANDA DA COSTA

PRÉDIO BLOCO 2
SALA 67

INSCRIÇÃO NOME
0040900256 DIRCE MOREIRA DE SOUSA
0040900231 DYULY DYENY DE SOUSA
0040900277 EDSON RIBEIRO PALMA
0040900416 EDUARDA TAOCHITA PONTES
0040900094 EDUARDO HENRIQUE DE CARVALHO ALVES
0040900434 EDUARDO HENRIQUE RODRIGO
0040900106 EDVALDO BATISTA DOS SANTOS
0040900246 ELIANA PEREIRA DAMASCENO
0040900015 ELIANE BUENO DE MORAES RUSSAFA
0040900262 ELOISA DO NASCIMENTO GANDARA GREGORIO
0040900261 ELVIS CLEBER BERNARDO
0040900173 ERIKA FERNANDA MARINS SILVA
0040900172 ESTER RUZZON MAGALHÃES
0040900302 EVANDRO SANTANA COLASSO SCHWARZ
0040900258 FABIANA CASSIANO FERRAREZI
0040900184 FABIO MITSURO ISHIKAWA
0040900412 FELIPE AUGUSTO VAZ DOS SANTOS
0040900029 FERNANDA SOUSA SANTOS
0040900252 FERNANDO HENRIQUE ORESTES
0040900107 FRANCINE APARECIDA CARDOSO POLATO
0040900002 FRANCINE CARVALHO DE OLIVEIRA
0040900267 FRANCINE ORTEGA BERTONI
0040900373 GABRIEL RODRIGUES
0040900345 GABRIEL VINICIUS SIMAS VIANA
0040900315 GABRIELA DA SILVA TEIXEIRA
0040900179 GABRIELA DOS SANTOS GUIMARÃES
0040900278 GABRIELA DUARTE RIBEIRO
0040900136 GABRIELLA TERRA PADOVAN
0040900068 GIOVANA ORTI DE ARAUJO MEIRELLES
0040900063 GIOVANA TAVARES DE GODOY
0040900083 GLEIZY SIQUEIRA COUTINHO
0040900305 GRACIANA NOGUEIRA DE ANDRADE
0040900295 GRASIELA FRANCIANE FERREIRA
0040900306 GRAZIELE APARECIDA DE GODOY JUSTINA
0040900067 GRAZIELLE DE CASSIA LAGO GRAEFF
0040900230 GUILHERME AMARAL QUINTELA
0040900339 GUILHERME ASAFE FACIOLO FERNANDES
0040900425 GUILHERME CANDEIAS
0040900426 GUILHERME HENRIQUE SANTOS DE OLIVEIRA
0040900229 GUSTAVO AMARAL QUINTELA

PRÉDIO BLOCO 2
SALA 68

INSCRIÇÃO NOME
0040900178 GUSTAVO MESQUITA CHILIO
0040900418 HELLEN FABRICIA MARTINS ANDRADE
0040900039 HÉRIKA CRISTINA PEREIRA PAULETTO
0040900300 HERMES PINHEIRO ALVES
0040900187 IAGO DAMETO CARDOZO
0040900141 IARA APARECIDA DOS SANTOS OLIVEIRA
0040900392 INGRID BONILHA DE MATTOS BOAVENTURA
0040900341 ISABELA CAMPOS CHAVES
0040900167 ISABELLA BRIANEZ LEONALDO SILVA
0040900411 IZABELA DE OLIVEIRA GOMES
0040900098 JAIME BATISTA POLIDORO
0040900369 JEAN CARLOS CARDOSO
0040900432 JESUELI TAUANI DE OLIVEIRA
0040900336 JHECSSELHEN CRUZ FERNANDES
0040900280 JOÃO APARECIDO MORENO
0040900363 JOÃO PAULO PRADO DINIZ
0040900391 JOÃO VICTOR POLATO
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0040900064 JOEL MAIKE DOS SANTOS SANTANA
0040900257 JOSE IVAN LOPES
0040900356 JOSÉ MARCELO ANGELO
0040900264 JOSÉ PASCOAL FERREIRA
0040900284 JOSÉ RENATO BRITTES
0040900215 JOSÉ VIEIRA DA SILVA
0040900085 JUAN DIEGO SOARES FORTUNATO
0040900351 JÚLIA HELENA FERREIRA PETRINI
0040900041 JULIA INGRID GOMES
0040900309 JULIANA CEZARIO FERREIRA COMIN
0040900043 JULIANA GRECCO PEREIRA BIRELO
0040900022 JULIANA GUERREIRO CESÁRIO
0040900092 JULIANA LOPES ALVES
0040900251 JULIANO FERNANDO ROCHA GOMES
0040900005 JULIANO RENAN SILVERIO
0040900313 KARINA LARISSA BIAZOTTO DE LIMA
0040900279 KARINA RODRIGUES MOURA
0040900034 KARLA COSTA JULICH
0040900194 KARLLA VALOIS DOS SANTOS
0040900377 KAROLINE GIMENEZ ALVES
0040900108 KATIA XAVIER DE ALBUQUERQUE
0040900093 KEYLA CRISTINA DOS SANTOS
0040900283 LARISSA RAMIRES DE SOUZA
0040900255 LAURYN DANIELLI DA SILVA RIBEIRO
0040900090 LAYZA RIBEIRO BORGES
0040900316 LEANDRO BARBOSA DA SILVA
0040900050 LEONARDO DA COSTA MENDES
0040900134 LETÍCIA LARA DE LIMA

PRÉDIO BLOCO 2
SALA 70

INSCRIÇÃO NOME
0040900374 LETICIA PIRES DE OLIVEIRA
0040900066 LETICYA CRISTINA OLIVEIRA PIOVESAN
0040900272 LIDIA APARECIDA SATOMI MIYAGAWA LAISTNER
0040900429 LIDIANE CAMPOS STRELESKI LIMA
0040900020 LIVIA CAROLINE COELHO DOS SANTOS
0040900110 LORENA OLIVEIRA MIRANDA
0040900225 LUANA DOS SANTOS LUIZ
0040900170 LUCAS DE PAULA CERCI
0040900176 LUCAS DE QUADROS MIRANDA
0040900299 LUCAS DOS REIS FONTES
0040900332 LUCAS PEDRO SILVA
0040900360 LUCAS VINICIUS GREGIO PINTO
0040900010 LÚCIA DE OLIVEIRA ERNESTO
0040900403 LUCIANA DE HOLANDA NASCIMENTO
0040900408 LUCIANA ESPOSITO DE OLIVEIRA
0040900274 LUCIANA REGINA NARCIZO LAMBERTINI
0040900040 LUIS GUSTAVO GRATÃO EVANGELISTA
0040900431 LUIZ ALBERTO DOMINGOS
0040900095 LUIZ CARLOS COSTA NETO
0040900344 MARCEL CORREA SOARES
0040900027 MARCELA BEATRIZ TANGERINO HESPANHOL MEDEIROS
0040900338 MARCELA CRISTINA DO PRADO LIMA
0040900104 MARCELO HENRIQUE AYALA GOMES
0040900307 MARCELO RODRIGO CAMARGO
0040900168 MARCIA ADRIANA SILVA
0040900222 MARCIA CRISTIANE TERRA DE OLIVEIRA PADOVAN
0040900409 MARCO ANTÔNIO CREPALDI
0040900074 MARCOS ROBERTO DE ALMEIDA JUNIOR
0040900196 MARIA EDUARDA MURÇA MARIANNO
0040900241 MARIA ELAINE DIAS FRANÇA
0040900389 MARIA LUIZA COPI MORALE
0040900100 MARIA LUIZA DOS SANTOS ROSSETTO
0040900177 MARIANA COUTINHO
0040900007 MARINA MOREIRA DE SOUSA CANDIANI
0040900422 MARINA PEREIRA MARTINS
0040900359 MARINA SANTOS CARRANCA
0040900047 MARISA DEL COL ROCHA ZAITUN
0040900381 MATEUS ARLINDO MENEGHEL CARNIATO
0040900219 MATEUS GREGIO PINTO

0040900247 MATEUS ORTI DE ARAUJO MEIRELLES

PRÉDIO BLOCO 2
SALA 71

INSCRIÇÃO NOME
0040900236 MAURILIO JOAO LOPES NETO
0040900240 MAYARA CRISTINA ALVES DA CRUZ
0040900146 MICHELE FRANCISCO MONTALVAO
0040900227 MIGUEL AUGUSTO GONÇALVES
0040900126 MILTON MITSIO NAGASHIMA
0040900144 MIRIAN DIDONE RODRIGUES
0040900021 MIRIAN VIEIRA DE PAIVA
0040900334 NÁDIA DAS DORES LEITE OLIVEIRA
0040900052 NATALIA ALVES MATSUMOTO
0040900191 NATALIA BOTELHO DE SOUZA NADER
0040900084 NATALIA GOMES
0040900233 NATHALIA NAMIE ASITO
0040900180 NATHALIA TATIANA DE JESUS SERRÃO
0040900033 NATHAN DE LUCCA VIANI BARBOSA
0040900364 NATHASHA CRISTIANE BARBOZA DOS SANTOS
0040900131 NAYARA HONORATO MESSIAS
0040900366 NELSON AKIRA AWOKI
0040900276 NILSON BERTOLUCI
0040900156 OTAVIO TEIXEIRA SILVA
0040900058 OZIRIS ANTONIO GALVANI JUNIOR
0040900281 PATRICIA SOUZA GOMES DIANA DE PAULA
0040900073 PAULA CRISTINA MAGNI CAMARGO
0040900337 PAULA DOS SANTOS MACHADO
0040900318 PAULO JULIO DOS SANTOS
0040900042 PHIAMA PAULA DE CAMARGO GOMES
0040900212 PRISCILA DE ANDRADE FELLIPPINI FACIOLO
0040900165 PRISCILA LIMA DOS SANTOS CUNHA
0040900407 PRISCILA SAYURI DE FREITAS FUJISAWA
0040900393 RAEDER RODRIGO RIBEIRO NUNES
0040900045 RAFAEL FRANCISCO DOS SANTOS
0040900285 RAFAEL MARI BATISTA
0040900166 RAFAELLA GALVAO SAMPAIO AGOSTINHO
0040900324 RAUL CAVINA CRUZ
0040900182 RAYSSA GIEDLY GOMES
0040900405 RENAN ORLANDO RIBEIRO
0040900071 RENATA CANTARELA DA SILVA
0040900026 RENATA REGINA DOS SANTOS
0040900153 RENATO DE SOUZA RUIZ ARAÚJO
0040900290 RICARDO BATISTA CAPELLO
0040900367 RICARDO FERNANDES
0040900044 ROBSON CESAR BIRELO
0040900292 RODOLFO ARANTES FERREIRA DOS SANTOS
0040900430 RODOLFO LEONARDO ROMO
0040900075 RODRIGO CARVALHO DE OLIVEIRA
0040900294 RODRIGO DE LAUS
0040900394 RODRIGO MORATTO AGUILHAR
0040900080 ROGÉRIO DA SILVA MARFIL
0040900269 ROGÉRIO GONÇALVES FERREIRA
0040900224 ROGERIO VIRANDO
0040900201 ROGÉRIO WESLEY GUIMARÃES

PRÉDIO BLOCO 2
SALA 72

INSCRIÇÃO NOME
0040900282 ROSA MARIA GILES
0040900081 ROSANA APARECIDA DOS SANTOS
0040900004 ROSELAINE APARECIDA CHAVES DA SILVA
0040900350 ROSIANE NUNES SEVERINO SILVA

0040900072 RUBENS MASSAHIRO KAWAHARA MORRONE

0040900325 RUBENS TADEU TOMASIN ESCOBAR
0040900048 SEBASTIÃO MOREIRA DE JESUS JUNIOR
0040900330 SHEILA SANT ANNA DE MORAES UYHEARA
0040900221 SHEYLA ROCHA DA COSTA
0040900142 TADEU HENRIQUE RIBEIRO GOMES
0040900248 TALISSA KAMILA ALVES SILVA DOS SANTOS
0040900006 TANIA CRISTIEN BRITO DA SILVA
0040900128 TANIA KARINA GRACINE
0040900228 TATIANE SENA RODRIGUES
0040900070 THAMYRIS DOMENEGHETTI
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0040900137 THAYNÁ LIS CARVALHO GERALDO
0040900174 THAYNA YUMY GARCIA AMOS
0040900127 THEODORA VITÓRIA DESQUIAVONE
0040900296 THIAGO HENRIQUE DE LIMA DOS SANTOS
0040900062 THIAGO HENRIQUE DOS SANTOS
0040900208 TIAGO SOARES DA SILVA
0040900424 VAGNER CESAR PEREIRA
0040900097 VALMIR TEIXEIRA DA LUZ
0040900051 VALTER THIAGO JUNQUEIRA PAGANI
0040900265 VANDRÉIA VIGIDO LUCINDO
0040900193 VANESSA FERRAZOLI LOPES
0040900148 VANESSA GARCIA
0040900242 VICTOR HENRIQUE CASTRO CARVALHO
0040900321 VICTOR RENAN MARQUE DE PAULA
0040900135 VITOR BEZERRA DUARTE
0040900312 VITOR CARLOS DE OLIVEIRA
0040900147 VITOR DA SILVA MANZATTO
0040900204 VITORIA EZIDIO DA SILVA PINHO
0040900433 VIVIAN GIACOMEL ROCHA
0040900159 VIVIANE APARECIDA GUIMARÃES GOULART RODRIGUES
0040900175 VIVIANI CRISTINA PEREIRA MARANGON
0040900163 WALTER BARDUCHI
0040900200 WILLIAM ABÍLIO FERREIRA

0040900076 WILLIAM APARECIDO PEREIRA TAVARES
0040900049 YASMIN JANINE BARBOSA

Bauru, 16 de fevereiro de 2023.
A Comissão

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA PROVA OBJETIVA DO CONCURSO PÚBLICO PARA 
O CARGO DE TÉCNICO EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS – FISCAL DE 
POSTURAS MUNICIPAIS - EDITAL 27/2022.
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 TÉCNICO EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS – 
FISCAL DE POSTURAS MUNICIPAIS, para a realização da PROVA OBJETIVA, nos termos do 
Edital 27/2022, de acordo com as seguintes orientações:
1. A PROVA OBJETIVA SERÁ REALIZADA EM 19/03/2023 (DOMINGO), na UNESP – 
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA “JULIO DE MESQUITA FILHO”, Prédio Central de 
Salas de Aula - Faac/FC, localizada na AVENIDA LUIZ EDMUNDO CARRIJO COUBE 14-01 
VARGEM LIMPA. ENTRADA PELO PORTÃO Nº 1. 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 27/2022, 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 17 (dezessete) de março de 2023.
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.
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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 (16/02/2023), 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

19/03/2023 (DOMINGO) às 08:50
PRÉDIO BLOCO 2

SALA 73
INSCRIÇÃO NOME
0041000172 ADRIELI KARINI PELIÇÃO
0041000025 ALEX FORNAZARI CUNHA
0041000008 ALINE TECH SERICO
0041000024 AMANDA CRISTIANE BARBOSA
0041000183 AMAURY SILVINO FERREIRA
0041000003 ANA BEATRIZ RUZZON MAGALHÃES GONTIJO
0041000115 ANA CAROLINE BRAGUETTO DOS SANTOS
0041000200 ANDRESSA PALUDETTO
0041000142 ANDRESSA SUELLEN DA SILVA CARVALHO
0041000101 ANTONIO CARLOS PRUDENTE
0041000218 ANTÔNIO MÁRCIO LIMA
0041000050 ARTHUR SENE PASCHOALINI
0041000107 BIANCA CECILIA BRANCO
0041000185 BRUNA DE CARVALHO CAMARGO BOLANI
0041000180 CARLOS ANTONIO PEREIRA FARIAS
0041000169 CARLOS HENRIQUE COSTA NAVARRO
0041000054 CAROLINE NAEMI TOBARO
0041000084 CELIO RICARDO MONTEIRO
0041000137 CLAUDETE DE AZEVEDO BERTULINO ARGOLO
0041000093 DANIEL APARECIDO ALVES
0041000168 DANIEL HENRIQUE PICOLI DE OLIVEIRA
0041000001 DANIEL LOPES DE ALCANTARA
0041000009 DANIEL PISSOLATO
0041000209 DANIEL VASQUES AZEVEDO DOS SANTOS
0041000112 DANIELA REGINA OLIVEIRA
0041000041 DANIELA SANTOS ROCETTI
0041000162 DANILO DE FREITAS ALPHA CORSI
0041000074 DENISE APARECIDA MARQUES DE SOUZA RODRIGUES
0041000128 DJILMARA MENCIA HATIMINE
0041000018 ELIZABETE GALBIATTI
0041000192 ELIZANDRA VANESSA DE OLIVEIRA FERREIRA NICÁCIO
0041000173 ELZA AYAKO TSUCHIYA OKYAMA
0041000135 ERICA DA SILVA PAULINO
0041000163 FABIO MIRANDA CARNEVALI
0041000132 FABRICIA HESTER NUNES DA SILVA

PRÉDIO BLOCO 2
SALA 74

INSCRIÇÃO NOME
0041000014 FERNANDA SOUSA SANTOS
0041000189 FERNANDO BARBIERI
0041000042 FLAVYANNE ALVES BARROS
0041000063 FRANCINI DE FREITAS PIFFANELLI
0041000015 FRANCISCO ALVES BRICHESI SIQUEIRA
0041000036 FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA SAES
0041000092 GABRIEL DOS SANTOS DOMINGUES
0041000214 GABRIEL SANCHES LORCA
0041000098 GABRIELLI CAMPAGNINI
0041000094 GILCILEI ZANETA FERNANDES SAITO
0041000108 GISLAINE CAVALCANTE DE OLIVEIRA AFFONSO
0041000184 GUILHERME ALBUQUERQUE DE ALMEIDA
0041000221 GUILHERME CANDEIAS
0041000040 GUILHERME MATEUS DOS SANTOS
0041000127 GUILHERME ROBERTO SANTANA
0041000020 GUILHERME SPERB MAY
0041000217 GUSTAVO DE FREITAS FALQUEIRO DA SILVA
0041000195 HIGOR ERNANDES MERLIN
0041000075 ISAC RIBEIRO ALVES

0041000159 JEANETE BARBOSA D AVILLA

0041000072 JESSICA BRANDAO MARQUES
0041000174 JHONATHAN TOMBINI

0041000126 JOÃO HENRIQUE VICARI JUNCAL
0041000079 JOÃO LUCAS PEREIRA BARREIROS
0041000157 JOÃO MARCOS FERREIRA DE LIMA
0041000134 JOAO PEDRO RODRIGUES
0041000047 JOHNNY WILLIAM LEME FERNANDES
0041000197 JOSE LUCAS PELICAO
0041000143 JOSÉ MATHIAS DE ARAUJO
0041000118 JÚLIA FLORES DUARTE
0041000028 JULIA GOMES DE OLIVEIRA
0041000204 JULIANA DE OLIVEIRA JUMONJI
0041000030 JULIO CESAR REIS
0041000129 KAREN HELENA SESSILIO APOLINARIO
0041000151 KATRINE IMACULADA DO CARMO MARCELINO

PRÉDIO BLOCO 2
SALA 75

INSCRIÇÃO NOME
0041000196 LARISSA DA SILVA RUBIO
0041000081 LARISSA SOARES LIMA
0041000156 LARYSSA ALBERTINI DA SILVA LEITE
0041000087 LEANDRO CARDOSO DE BARROS
0041000133 LEANDRO RIBEIRO CIPRIANO
0041000171 LEONARDO DOS SANTOS MONTEIRO
0041000138 LEOPOLDO JOSE NASCIMENTO GALHARDO
0041000213 LIVIA CAROLINE COELHO DOS SANTOS
0041000017 LUANA LIMA PAVARIN
0041000109 LUANA THAISA DOS SANTOS LOPES
0041000160 LUCAS DOS REIS FONTES
0041000194 LUCAS FRANCESCO MONDILLO
0041000161 LUCAS GABRIEL SATILIO DOS SANTOS
0041000181 LUCAS HENRIQUE DE SOUZA BERALDO
0041000206 LUCAS WILLIANS RODRIGUES DOS SANTOS
0041000066 LUCIANA DE OLIVEIRA SANTOS
0041000155 LUCIANA DOS SANTOS
0041000182 LUÍS EVARISTO DE LIMA
0041000165 LUIS FELIPE DONAIRE DE CARVALHO
0041000222 LUIZ ALBERTO DOMINGOS
0041000188 LUIZ GUSTAVO DE PAULO AZEVEDO
0041000201 MAERCIO GARCIA DE ALMEIDA
0041000167 MANOEL MESSIAS PEREIRA DA SILVA
0041000013 MARCELO ALVES
0041000073 MARCELO HENRIQUE AYALA GOMES
0041000089 MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA FERASCOLI
0041000045 MARIANA SCUDELLER DAMETTO
0041000023 MARIO CEZAR CARNEIRO LOBO JUNIOR
0041000205 MATEUS ARLINDO MENEGHEL CARNIATO
0041000175 MICHEL DA SILVA DOMINGOS
0041000011 MIRIAN VIEIRA DE PAIVA
0041000190 MURILO VELOSO
0041000031 NAIRA GABRIELA PAVANELLO SERRANO
0041000022 NATALIA ALVES MATSUMOTO
0041000057 NATALIA CORREA COELHO

PRÉDIO BLOCO 2
SALA 76

INSCRIÇÃO NOME
0041000019 NATHAN DE LUCCA VIANI BARBOSA
0041000044 NORTON LEANDRO FERRARI
0041000202 PATRICIA CAMPANELLI MORTARI ALONGE
0041000007 PATRICIA DA SILVA BARRETO
0041000049 PAULA CRISTINA MAGNI CAMARGO
0041000216 PEDRO CAUÃ OLIVEIRA HELENO
0041000139 RAFAEL BARBOSA DO NASCIMENTO
0041000046 RAFAEL SANTOS MARINHO
0041000002 RAUL FERNANDO RINALDI
0041000097 REGINALDO GOES
0041000051 REINALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
0041000027 RENATA LOPES DOS SANTOS
0041000177 RICARDO BATISTA CAPELLO
0041000085 RICARDO LEITE JULIANO
0041000100 ROBERTO ANTONIO PACCOLA
0041000043 ROBSON PEREIRA
0041000176 RODNEY CONSTANTE DA SILVA
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0041000067 RODRIGO GIMENES DOS SANTOS
0041000119 ROGER LION DE MORAES
0041000179 SABRINA MARIA PEREIRA DOS SANTOS VENTURINI
0041000048 SARAH ROCHA RIOS
0041000193 STHEFANY CAROLINE DE LIMA MARTINS
0041000114 TAIS GARBELOTTI
0041000037 THAISE FERNANDA CRUZ DA SILVA
0041000029 THIAGO DE OLIVEIRA PEREIRA
0041000062 VANESSA ALINE MACHADO DE SOUZA
0041000095 VILMA DE OLIVEIRA ROCHA
0041000208 VITOR HUGO DOMINGOS DA SILVA
0041000021 VITORIA REGINA GONCALVES DA SILVA ALMEIDA
0041000104 VLACIR LEANDRO DA SILVA TOLEDO
0041000166 WALTER PEREIRA SPIRI JUNIOR
0041000211 WANDERSON RODRIGO INACIO
0041000033 WILLIAM LONDON LUCAS DE ALMEIDA
0041000110 WILSON MIRANDA
0041000178 WILSON SEBASTIAO FRANCO

Bauru, 16 de fevereiro de 2023.
A Comissão

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA PROVA OBJETIVA E ENTREGA DE TÍTULOS DO 
CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE ESPECIALISTA EM SAÚDE MÉDICO – MÉDICO 
– GERIATRA - EDITAL 01/2023.
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 SAÚDE MÉDICO – MÉDICO - GERIATRA, 
para a realização da PROVA OBJETIVA E ENTREGA DE TÍTULOS, nos termos do Edital 01/2023, de 
acordo com as seguintes orientações:
1. A PROVA OBJETIVA SERÁ REALIZADA EM 19/03/2023 (DOMINGO), COM DURAÇÃO DE 03 
(TRÊS) HORAS, na UNESP – UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA “JULIO DE MESQUITA 
FILHO”, Prédio Central de Salas de Aula - FAAC/FC, localizada na AVENIDA LUIZ EDMUNDO 
CARRIJO COUBE 14-01 VARGEM LIMPA. ENTRADA PELO PORTÃO Nº 1. BAURU – SP.
2. A PROVA OBJETIVA TERÁ DURAÇÃO DE 03 HORAS.
3. O PORTÃO DE ENTRADA SERÁ FECHADO IMPRETERIVELMENTE ÀS 08H e 50 MIN., 
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 autenticadas, 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.
PROVA OBJETIVA
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, exceto óculos escuros, 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, documento de identificação).
12.3. Após o início da Prova Objetiva não será permitido o rompimento do lacre.
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.
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 será 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 01/2023, 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 17 (dezessete) de março de 2023.
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 sem a presença do 
responsável pela criança e sem o 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.

ENTREGA DE TÍTULOS 
39. A Entrega dos Títulos é de responsabilidade dos candidatos e os mesmos deverão ser entregues (caso 
possuam) no dia 19/03/2023 antes do início da Prova Objetiva.
39.1. Não haverá segunda chamada para entrega de Títulos.
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40. A Análise de Títulos terá caráter meramente classificatório e, portanto, não eliminará do concurso os 
candidatos que não apresentarem Títulos.
41. Todos os candidatos poderão apresentar os Títulos (caso possuam), porém somente serão pontuados os 
Títulos dos candidatos aprovados na Prova Objetiva. 
42. A pontuação máxima que poderá ser obtida na Análise de Títulos será igual a 10 (dez) pontos.  
43. Os pontos obtidos na Análise de Títulos, para efeito de Classificação Final, serão somados ao total de 
pontos obtidos na Prova Objetiva.
44. O recebimento dos Títulos é de responsabilidade do Departamento de Recursos Humanos da Secretaria 
Municipal da Administração e da Comissão de Desenvolvimento Funcional da Secretaria Municipal 
da Saúde e as respectivas avaliações são de responsabilidade da Comissão Examinadora nomeada pela 
Portaria nº 045/2023. 
45. No ato da entrega dos Títulos, o candidato preencherá Formulário próprio fornecido pelo Departamento 
de Recursos Humanos, no qual identificará a quantidade de Títulos apresentados. 
46. O Formulário deverá ser assinado pelo candidato e pelo responsável pela recepção dos Títulos.
47. As cópias dos Títulos a serem entregues deverão ser Cópias Reprográficas simples, acompanhadas dos 
originais ou cópias autenticadas em Cartório.
48. Todos os Títulos deverão ser comprovados por documentos que contenham as informações necessárias 
ao perfeito enquadramento e consequente valoração.
49. É de responsabilidade do candidato, fornecer subsídios para que a Comissão Examinadora possa 
identificar a autenticidade/veracidade do documento entregue, inclusive no que tange seu reconhecimento 
pelo órgão competente.
50. Quando o nome do candidato for diferente do constante nos certificados apresentados deverá ser 
encaminhado, também, o correspondente comprovante de alteração do nome.
51. Quando o documento não comprovar explicitamente que o Título se enquadra na área exigida no 
quadro abaixo (item 21), o candidato deverá enviar, também o histórico escolar (quando a entrega desse 
não for obrigatória) ou declaração da instituição que emitiu o documento, na qual declara a(s) área(s) 
de concentração e/ou programa(s) e/ou linha(s) de pesquisa(s) e/ou informações complementares que 
permitam o perfeito enquadramento do Título.
52. Cada Título será considerado uma única vez.
53. Os comprovantes dos Títulos deverão estar em papel timbrado da instituição, com nome, cargo/função/
departamento e assinatura do responsável, assim como com data do documento, e: 
53.1. no caso de declaração de conclusão de curso de doutorado ou de mestrado, deverá constar a data de 
homologação do respectivo título ou de homologação da ata de defesa;
53.2. no histórico escolar deverão constar o rol das disciplinas/atividades com as respectivas cargas 
horárias, notas ou conceitos obtidos pelo aluno e o título do trabalho (tese, dissertação); 
53.3. documentos obtidos de meio digital (arquivos da internet) apenas serão aceitos se atenderem a uma 
das seguintes condições: 
53.3.1. conter a informação de que o documento foi assinado digitalmente ou eletronicamente e conter a 
identificação do assinante; 
53.3.2. conter código de verificação de sua autenticidade e assinatura devidamente identificada do 
responsável por sua emissão; 
53.3.3. conter código e endereço eletrônico de verificação de sua autenticidade. 
54. Após a entrega dos Títulos, não serão permitidas substituições ou complementações, em qualquer 
tempo. 
55. Os Títulos não serão recebidos fora da data, horário e local estabelecidos no item 39 desta convocação. 
56. Os Títulos a serem considerados e pontuados são os relacionados no capítulo VIII do Edital nº 01/2023 
e também especificados no quadro a seguir:

QUADRO DE ATRIBUIÇÃO DE PONTOS PARA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS

Título Comprovantes Quantidade 
Máxima

Valor
Unitário

Valor
Máximo

Doutorado

Diploma devidamente registrado ou Certificado/
Declaração de conclusão de curso de pós-

graduação em nível de Doutorado, em qualquer 
área médica, acompanhado do histórico escolar 
devidamente reconhecido pelo órgão competente 

(MEC).

01 4,0 
pontos

4,0 
pontos

Mestrado

Diploma devidamente registrado ou Certificado/
Declaração de conclusão de curso de pós-

graduação em nível de Mestrado, em qualquer 
área, acompanhado do histórico escolar 

devidamente reconhecido pelo órgão competente 
(MEC).

01 3,0 
pontos

3,0 
pontos

Especialização/
Residência/

Aprimoramento

Certificado registrado por instituição devidamente 
reconhecida por órgão competente ou Declaração 

de conclusão de curso de pós-graduação em 
nível de especialização - lato sensu/Residência/

Aprimoramento com carga horária mínima de 360 
horas/aula em qualquer área médica (exceto o 

exigido no pré-requisito) emitida por instituição 
reconhecida pelo órgão competente.

03 1,0 
ponto

3,0 
pontos

57. Não serão avaliados Títulos não especificados no quadro acima.
58. As Declarações, Certificados e/ou Diplomas obtidos no exterior deverão ser convalidados por 
universidades oficiais do Brasil, que mantenham cursos congêneres, credenciados nos órgãos competentes. 
59. Sem prejuízo das sanções penais e civis cabíveis, o candidato poderá ser excluído do Concurso Público, 
se verificada a falsidade de Declaração ou Ilegalidade na obtenção dos Títulos apresentados.
60. A Comissão Examinadora reserva o direito de requisitar outras informações pertinentes aos títulos e ou 
documentos apresentados.
61. Somente caberá recurso contra 1ª (primeira) publicação da convocação para a realização da prova 
objetiva e entrega de títulos (02/03/2023), 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

19/03/2023 (DOMINGO) às 08:50
BLOCO 2
SALA 81

INSCRIÇÃO NOME
0041100003 ELIANA MARANGONI
0041100004 HENRIQUE ORSI MEDOLA
0041100006 JEFFERSON DELATTRE
0041100002 MARIA ANGÉLICA VERRI MARINELLO
0041100007 NATALIA NEVES GERONIMO
0041100005 NELSON CAPÓSSOLI DA SILVA

Bauru, 02 de março de 2023.
A Comissão

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA PROVA OBJETIVA E ENTREGA DE TÍTULOS DO 
CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE ESPECIALISTA EM SAÚDE MÉDICO – MÉDICO 
- GINECOLOGISTA/OBSTETRA - EDITAL 02/2023.
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 SAÚDE MÉDICO – MÉDICO 
- GINECOLOGISTA/OBSTETRA, para a realização da PROVA OBJETIVA E ENTREGA DE 
TÍTULOS, nos termos do Edital 02/2023, de acordo com as seguintes orientações:
1. A PROVA OBJETIVA SERÁ REALIZADA EM 19/03/2023 (DOMINGO), COM DURAÇÃO DE 03 
(TRÊS) HORAS, na UNESP – UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA “JULIO DE MESQUITA 
FILHO”, Prédio Central de Salas de Aula - FAAC/FC, localizada na AVENIDA LUIZ EDMUNDO 
CARRIJO COUBE 14-01 VARGEM LIMPA. ENTRADA PELO PORTÃO Nº 1. BAURU – SP.
2. A PROVA OBJETIVA TERÁ DURAÇÃO DE 03 HORAS.
3. O PORTÃO DE ENTRADA SERÁ FECHADO IMPRETERIVELMENTE ÀS 08H e 50 MIN., 
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 autenticadas, 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.

PROVA OBJETIVA
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, exceto óculos escuros, 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, documento de identificação).
12.3. Após o início da Prova Objetiva não será permitido o rompimento do lacre.
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, 
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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.
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 será 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 02/2023, 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 17 (dezessete) de março de 2023.
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 sem a presença do 
responsável pela criança e sem o 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.

ENTREGA DE TÍTULOS 
39. A Entrega dos Títulos é de responsabilidade dos candidatos e os mesmos deverão ser entregues (caso 
possuam) no dia 19/03/2023 antes do início da Prova Objetiva.
39.1. Não haverá segunda chamada para entrega de Títulos.
40. A Análise de Títulos terá caráter meramente classificatório e, portanto, não eliminará do concurso os 
candidatos que não apresentarem Títulos.
41. Todos os candidatos poderão apresentar os Títulos (caso possuam), porém somente serão pontuados os 
Títulos dos candidatos aprovados na Prova Objetiva. 
42. A pontuação máxima que poderá ser obtida na Análise de Títulos será igual a 10 (dez) pontos.  
43. Os pontos obtidos na Análise de Títulos, para efeito de Classificação Final, serão somados ao total de 
pontos obtidos na Prova Objetiva.
44. O recebimento dos Títulos é de responsabilidade do Departamento de Recursos Humanos da Secretaria 
Municipal da Administração e da Comissão de Desenvolvimento Funcional da Secretaria Municipal 

da Saúde e as respectivas avaliações são de responsabilidade da Comissão Examinadora nomeada pela 
Portaria nº 046/2023. 
45. No ato da entrega dos Títulos, o candidato preencherá Formulário próprio fornecido pelo Departamento 
de Recursos Humanos, no qual identificará a quantidade de Títulos apresentados. 
46. O Formulário deverá ser assinado pelo candidato e pelo responsável pela recepção dos Títulos.
47. As cópias dos Títulos a serem entregues deverão ser Cópias Reprográficas simples, acompanhadas dos 
originais ou cópias autenticadas em Cartório.
48. Todos os Títulos deverão ser comprovados por documentos que contenham as informações necessárias 
ao perfeito enquadramento e consequente valoração.
49. É de responsabilidade do candidato, fornecer subsídios para que a Comissão Examinadora possa 
identificar a autenticidade/veracidade do documento entregue, inclusive no que tange seu reconhecimento 
pelo órgão competente.
50. Quando o nome do candidato for diferente do constante nos certificados apresentados deverá ser 
encaminhado, também, o correspondente comprovante de alteração do nome.
51. Quando o documento não comprovar explicitamente que o Título se enquadra na área exigida no 
quadro abaixo (item 21), o candidato deverá enviar, também o histórico escolar (quando a entrega desse 
não for obrigatória) ou declaração da instituição que emitiu o documento, na qual declara a(s) área(s) 
de concentração e/ou programa(s) e/ou linha(s) de pesquisa(s) e/ou informações complementares que 
permitam o perfeito enquadramento do Título.
52. Cada Título será considerado uma única vez.
53. Os comprovantes dos Títulos deverão estar em papel timbrado da instituição, com nome, cargo/função/
departamento e assinatura do responsável, assim como com data do documento, e: 
53.1. no caso de declaração de conclusão de curso de doutorado ou de mestrado, deverá constar a data de 
homologação do respectivo título ou de homologação da ata de defesa;
53.2. no histórico escolar deverão constar o rol das disciplinas/atividades com as respectivas cargas 
horárias, notas ou conceitos obtidos pelo aluno e o título do trabalho (tese, dissertação); 
53.3. documentos obtidos de meio digital (arquivos da internet) apenas serão aceitos se atenderem a uma 
das seguintes condições: 
53.3.1. conter a informação de que o documento foi assinado digitalmente ou eletronicamente e conter a 
identificação do assinante; 
53.3.2 conter código de verificação de sua autenticidade e assinatura devidamente identificada do 
responsável por sua emissão; 
53.3.3 conter código e endereço eletrônico de verificação de sua autenticidade. 
54. Após a entrega dos Títulos, não serão permitidas substituições ou complementações, em qualquer 
tempo. 
55. Os Títulos não serão recebidos fora da data, horário e local estabelecidos no item 39 desta convocação. 
56. Os Títulos a serem considerados e pontuados são os relacionados no capítulo VIII do Edital nº 02/2023 
e também especificados no quadro a seguir:

QUADRO DE ATRIBUIÇÃO DE PONTOS PARA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS

Título Comprovantes Quantidade 
Máxima

Valor
Unitário

Valor
Máximo

Doutorado

Diploma devidamente registrado ou Certificado/
Declaração de conclusão de curso de pós-graduação 
em nível de Doutorado, em qualquer área médica, 

acompanhado do histórico escolar devidamente 
reconhecido pelo órgão competente (MEC).

01 4,0 
pontos

4,0 
pontos

Mestrado

Diploma devidamente registrado ou Certificado/
Declaração de conclusão de curso de pós-graduação 
em nível de Mestrado, em qualquer área médica, 

acompanhado do histórico escolar devidamente 
reconhecido pelo órgão competente (MEC).

01 3,0 
pontos

3,0 
pontos

Pós-
Graduação

Certificado registrado por instituição devidamente 
reconhecida por órgão competente (MEC) ou 

Declaração de conclusão de curso de pós-graduação em 
nível de especialização - lato sensu com carga horária 

mínima de 360 horas/aula na área de referência, 
emitida por instituição reconhecida por órgão 

competente (MEC), acompanhado de histórico escolar.

03 1,0 ponto 3,0 
pontos

57. Não serão avaliados Títulos não especificados no quadro acima.
58. As Declarações, Certificados e/ou Diplomas obtidos no exterior deverão ser convalidados por 
universidades oficiais do Brasil, que mantenham cursos congêneres, credenciados nos órgãos competentes. 
59. Sem prejuízo das sanções penais e civis cabíveis, o candidato poderá ser excluído do Concurso Público, 
se verificada a falsidade de Declaração ou Ilegalidade na obtenção dos Títulos apresentados.
60. A Comissão Examinadora reserva o direito de requisitar outras informações pertinentes aos títulos e ou 
documentos apresentados.
61. Somente caberá recurso contra 1ª (primeira) publicação da convocação para a realização da prova 
objetiva e entrega de títulos (02/03/2023), 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

19/03/2023 (DOMINGO) às 08:50
BLOCO 2
SALA 82

INSCRIÇÃO NOME
0041200008 ANA PAULA MARTINS PEREIRA
0041200004 DOUGLAS APROBATO SIMOES
0041200005 ENIO LUIS DAMASO
0041200007 FLAVIANE CRISTINA MARTINS DOS SANTOS
0041200003 LARA DALTIN
0041200002 MARILIA PRADO DE MORAIS
0041200001 PAOLA ALEXANDRA REGHINE GIORJAO
0041200006 RAISSA FERREIRA ROSSI

Bauru, 02 de março de 2023.
A Comissão
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA PROVA OBJETIVA E ENTREGA DE TÍTULOS DO 
CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE ESPECIALISTA EM SAÚDE MÉDICO – MÉDICO 
- PEDIATRA - EDITAL 03/2023.
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 SAÚDE MÉDICO – MÉDICO - PEDIATRA, 
para a realização da PROVA OBJETIVA E ENTREGA DE TÍTULOS, nos termos do Edital 03/2023, de 
acordo com as seguintes orientações:
1. A PROVA OBJETIVA SERÁ REALIZADA EM 19/03/2023 (DOMINGO), COM DURAÇÃO DE 03 
(TRÊS) HORAS, na UNESP – UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA “JULIO DE MESQUITA 
FILHO”, Prédio Central de Salas de Aula - FAAC/FC, localizada na AVENIDA LUIZ EDMUNDO 
CARRIJO COUBE 14-01 VARGEM LIMPA. ENTRADA PELO PORTÃO Nº 1. BAURU – SP.
2. A PROVA OBJETIVA TERÁ DURAÇÃO DE 03 HORAS.
3. O PORTÃO DE ENTRADA SERÁ FECHADO IMPRETERIVELMENTE ÀS 08H e 50 MIN., 
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 autenticadas, 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.

PROVA OBJETIVA
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, exceto óculos escuros, 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, documento de identificação).
12.3. Após o início da Prova Objetiva não será permitido o rompimento do lacre.
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.
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 será 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 03/2023, 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 17 (dezessete) de março de 2023.
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 sem a presença do 
responsável pela criança e sem o 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.

ENTREGA DE TÍTULOS 
39. A Entrega dos Títulos é de responsabilidade dos candidatos e os mesmos deverão ser entregues (caso 
possuam) no dia 19/03/2023 antes do início da Prova Objetiva.
39.1. Não haverá segunda chamada para entrega de Títulos.
40. A Análise de Títulos terá caráter meramente classificatório e, portanto, não eliminará do concurso os 
candidatos que não apresentarem Títulos.
41. Todos os candidatos poderão apresentar os Títulos (caso possuam), porém somente serão pontuados os 
Títulos dos candidatos aprovados na Prova Objetiva. 
42. A pontuação máxima que poderá ser obtida na Análise de Títulos será igual a 10 (dez) pontos.  
43. Os pontos obtidos na Análise de Títulos, para efeito de Classificação Final, serão somados ao total de 
pontos obtidos na Prova Objetiva.
44. O recebimento dos Títulos é de responsabilidade do Departamento de Recursos Humanos da Secretaria 
Municipal da Administração e da Comissão de Desenvolvimento Funcional da Secretaria Municipal 
da Saúde e as respectivas avaliações são de responsabilidade da Comissão Examinadora nomeada pela 
Portaria nº 047/2023. 
45. No ato da entrega dos Títulos, o candidato preencherá Formulário próprio fornecido pelo Departamento 
de Recursos Humanos, no qual identificará a quantidade de Títulos apresentados. 
46. O Formulário deverá ser assinado pelo candidato e pelo responsável pela recepção dos Títulos.
47. As cópias dos Títulos a serem entregues deverão ser Cópias Reprográficas simples, acompanhadas dos 
originais ou cópias autenticadas em Cartório.
48. Todos os Títulos deverão ser comprovados por documentos que contenham as informações necessárias 
ao perfeito enquadramento e consequente valoração.
49. É de responsabilidade do candidato, fornecer subsídios para que a Comissão Examinadora possa 
identificar a autenticidade/veracidade do documento entregue, inclusive no que tange seu reconhecimento 
pelo órgão competente.
50. Quando o nome do candidato for diferente do constante nos certificados apresentados deverá ser 
encaminhado, também, o correspondente comprovante de alteração do nome.
51. Quando o documento não comprovar explicitamente que o Título se enquadra na área exigida no 
quadro abaixo (item 21), o candidato deverá enviar, também o histórico escolar (quando a entrega desse 
não for obrigatória) ou declaração da instituição que emitiu o documento, na qual declara a(s) área(s) 



17DIÁRIO OFICIAL DE BAURU QUINTA, 16 DE MARÇO DE 2.023

de concentração e/ou programa(s) e/ou linha(s) de pesquisa(s) e/ou informações complementares que 
permitam o perfeito enquadramento do Título.
52. Cada Título será considerado uma única vez.
53. Os comprovantes dos Títulos deverão estar em papel timbrado da instituição, com nome, cargo/função/
departamento e assinatura do responsável, assim como com data do documento, e: 
53.1. no caso de declaração de conclusão de curso de doutorado ou de mestrado, deverá constar a data de 
homologação do respectivo título ou de homologação da ata de defesa;
53.2. no histórico escolar deverão constar o rol das disciplinas/atividades com as respectivas cargas 
horárias, notas ou conceitos obtidos pelo aluno e o título do trabalho (tese, dissertação); 
53.3. documentos obtidos de meio digital (arquivos da internet) apenas serão aceitos se atenderem a uma 
das seguintes condições: 
53.3.1. conter a informação de que o documento foi assinado digitalmente ou eletronicamente e conter a 
identificação do assinante; 
53.3.2. conter código de verificação de sua autenticidade e assinatura devidamente identificada do 
responsável por sua emissão; 
53.3.3. conter código e endereço eletrônico de verificação de sua autenticidade. 
54. Após a entrega dos Títulos, não serão permitidas substituições ou complementações, em qualquer 
tempo. 
55. Os Títulos não serão recebidos fora da data, horário e local estabelecidos no item 39 desta convocação. 
56. Os Títulos a serem considerados e pontuados são os relacionados no capítulo VIII do Edital nº 03/2023 
e também especificados no quadro a seguir:

QUADRO DE ATRIBUIÇÃO DE PONTOS PARA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS

Título Comprovantes Quantidade 
Máxima

Valor
Unitário

Valor
Máximo

Doutorado

Diploma devidamente registrado ou Certificado/
Declaração de conclusão de curso de pós-

graduação em nível de Doutorado, em qualquer 
área médica, acompanhado do histórico escolar 
devidamente reconhecido pelo órgão competente 

(MEC).

01 4,0 
pontos

4,0 
pontos

Mestrado

Diploma devidamente registrado ou Certificado/
Declaração de conclusão de curso de pós-

graduação em nível de Mestrado, em qualquer 
área médica, acompanhado do histórico escolar 
devidamente reconhecido pelo órgão competente 

(MEC).

01 3,0 
pontos

3,0 
pontos

Especialização/
Residência/

Aprimoramento

Certificado registrado por instituição devidamente 
reconhecida por órgão competente ou Declaração 

de conclusão de curso de pós-graduação em 
nível de especialização - lato sensu/Residência/

Aprimoramento com carga horária mínima de 360 
horas/aula em qualquer área médica (exceto o 

exigido no pré-requisito) emitida por instituição 
reconhecida pelo órgão competente.

03 1,0 
ponto

3,0 
pontos

57. Não serão avaliados Títulos não especificados no quadro acima.
58. As Declarações, Certificados e/ou Diplomas obtidos no exterior deverão ser convalidados por 
universidades oficiais do Brasil, que mantenham cursos congêneres, credenciados nos órgãos competentes. 
59. Sem prejuízo das sanções penais e civis cabíveis, o candidato poderá ser excluído do Concurso Público, 
se verificada a falsidade de Declaração ou Ilegalidade na obtenção dos Títulos apresentados.
60. A Comissão Examinadora reserva o direito de requisitar outras informações pertinentes aos títulos e ou 
documentos apresentados.
61. Somente caberá recurso contra 1ª (primeira) publicação da convocação para a realização da prova 
objetiva e entrega de títulos (02/03/2023), 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

19/03/2023 (DOMINGO) às 08:50
BLOCO 2
SALA 83

INSCRIÇÃO NOME
0041300004 AMANDA TOLEDO MARTINS BASTOS
0041300008 ANA CLARA SILVA E DEUS
0041300006 ANA ELISA NOBRE LOPES
0041300016 BRUNA PEREIRA BONFIM
0041300014 DAMARIS TAVANTE
0041300003 LUIS FELIPE RAMOS BERBEL ANGULSKI
0041300002 LUIS FELIPE SILVA PIMENTA
0041300015 MARCOS DE MELO LIMA
0041300009 MARIA RITA MECCA GUERIN
0041300001 NÁDIA AGUIAR FERNANDES CRIVELLI GUEDES
0041300007 PAOLA DE ALMEIDA XAVIER
0041300005 PAOLLA PEREIRA NAKANDAKARE
0041300011 TAMARA MARIN BATATA MINIELLO

Bauru, 02 de março de 2023.
A Comissão

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA PROVA OBJETIVA E ENTREGA DE TÍTULOS DO 
CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE ESPECIALISTA EM SAÚDE MÉDICO – MÉDICO 
- PSIQUIATRA - EDITAL 04/2023.
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 SAÚDE MÉDICO – MÉDICO - PSIQUIATRA, 
para a realização da PROVA OBJETIVA E ENTREGA DE TÍTULOS, nos termos do Edital 04/2023, de 
acordo com as seguintes orientações:
1. A PROVA OBJETIVA SERÁ REALIZADA EM 19/03/2023 (DOMINGO), COM DURAÇÃO DE 03 
(TRÊS) HORAS, na UNESP – UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA “JULIO DE MESQUITA 
FILHO”, Prédio Central de Salas de Aula - FAAC/FC, localizada na AVENIDA LUIZ EDMUNDO 
CARRIJO COUBE 14-01 VARGEM LIMPA. ENTRADA PELO PORTÃO Nº 1. BAURU – SP.
2. A PROVA OBJETIVA TERÁ DURAÇÃO DE 03 HORAS.
3. O PORTÃO DE ENTRADA SERÁ FECHADO IMPRETERIVELMENTE ÀS 08H e 50 MIN., 
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 autenticadas, 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.

PROVA OBJETIVA
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, exceto óculos escuros, 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, documento de identificação).
12.3. Após o início da Prova Objetiva não será permitido o rompimento do lacre.
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.
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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.
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 será 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 04/2023, 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 17 (dezessete) de março de 2023.
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 sem a presença do 
responsável pela criança e sem o 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.

ENTREGA DE TÍTULOS 
39. A Entrega dos Títulos é de responsabilidade dos candidatos e os mesmos deverão ser entregues (caso 
possuam) no dia 19/03/2023 antes do início da Prova Objetiva.
39.1. Não haverá segunda chamada para entrega de Títulos.
40. A Análise de Títulos terá caráter meramente classificatório e, portanto, não eliminará do concurso os 
candidatos que não apresentarem Títulos.
41. Todos os candidatos poderão apresentar os Títulos (caso possuam), porém somente serão pontuados os 
Títulos dos candidatos aprovados na Prova Objetiva. 
42. A pontuação máxima que poderá ser obtida na Análise de Títulos será igual a 10 (dez) pontos.  
43. Os pontos obtidos na Análise de Títulos, para efeito de Classificação Final, serão somados ao total de 
pontos obtidos na Prova Objetiva.
44. O recebimento dos Títulos é de responsabilidade do Departamento de Recursos Humanos da Secretaria 
Municipal da Administração e da Comissão de Desenvolvimento Funcional da Secretaria Municipal 
da Saúde e as respectivas avaliações são de responsabilidade da Comissão Examinadora nomeada pela 
Portaria nº 110/2023. 
45. No ato da entrega dos Títulos, o candidato preencherá Formulário próprio fornecido pelo Departamento 
de Recursos Humanos, no qual identificará a quantidade de Títulos apresentados. 
46. O Formulário deverá ser assinado pelo candidato e pelo responsável pela recepção dos Títulos.
47. As cópias dos Títulos a serem entregues deverão ser Cópias Reprográficas simples, acompanhadas dos 
originais ou cópias autenticadas em Cartório.
48. Todos os Títulos deverão ser comprovados por documentos que contenham as informações necessárias 
ao perfeito enquadramento e consequente valoração.
49. É de responsabilidade do candidato, fornecer subsídios para que a Comissão Examinadora possa 
identificar a autenticidade/veracidade do documento entregue, inclusive no que tange seu reconhecimento 
pelo órgão competente.
50. Quando o nome do candidato for diferente do constante nos certificados apresentados deverá ser 
encaminhado, também, o correspondente comprovante de alteração do nome.
51. Quando o documento não comprovar explicitamente que o Título se enquadra na área exigida no 
quadro abaixo (item 21), o candidato deverá enviar, também o histórico escolar (quando a entrega desse 
não for obrigatória) ou declaração da instituição que emitiu o documento, na qual declara a(s) área(s) 
de concentração e/ou programa(s) e/ou linha(s) de pesquisa(s) e/ou informações complementares que 
permitam o perfeito enquadramento do Título.
52. Cada Título será considerado uma única vez.
53. Os comprovantes dos Títulos deverão estar em papel timbrado da instituição, com nome, cargo/função/
departamento e assinatura do responsável, assim como com data do documento, e: 

53.1. no caso de declaração de conclusão de curso de doutorado ou de mestrado, deverá constar a data de 
homologação do respectivo título ou de homologação da ata de defesa;
53.2. no histórico escolar deverão constar o rol das disciplinas/atividades com as respectivas cargas 
horárias, notas ou conceitos obtidos pelo aluno e o título do trabalho (tese, dissertação); 
53.3. documentos obtidos de meio digital (arquivos da internet) apenas serão aceitos se atenderem a uma 
das seguintes condições: 
53.3.1. conter a informação de que o documento foi assinado digitalmente ou eletronicamente e conter a 
identificação do assinante; 
53.3.2. conter código de verificação de sua autenticidade e assinatura devidamente identificada do 
responsável por sua emissão; 
53.3.3. conter código e endereço eletrônico de verificação de sua autenticidade. 
54. Após a entrega dos Títulos, não serão permitidas substituições ou complementações, em qualquer 
tempo. 
55. Os Títulos não serão recebidos fora da data, horário e local estabelecidos no item 39 desta convocação. 
56. Os Títulos a serem considerados e pontuados são os relacionados no capítulo VIII do Edital nº 04/2023 
e também especificados no quadro a seguir:

QUADRO DE ATRIBUIÇÃO DE PONTOS PARA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS

Título Comprovantes Quantidade 
Máxima

Valor
Unitário

Valor
Máximo

Doutorado

Diploma devidamente registrado ou Certificado/
Declaração de conclusão de curso de pós-

graduação em nível de Doutorado, em qualquer 
área médica, acompanhado do histórico escolar 
devidamente reconhecido pelo órgão competente 

(MEC).

01 4,0 
pontos

4,0 
pontos

Mestrado

Diploma devidamente registrado ou Certificado/
Declaração de conclusão de curso de pós-

graduação em nível de Mestrado, em qualquer 
área médica, acompanhado do histórico escolar 
devidamente reconhecido pelo órgão competente 

(MEC).

01 3,0 
pontos

3,0 
pontos

Especialização/
Título de 

Especialista/
Residência/

Aprimoramento

Diploma, Certificado ou Declaração de 
conclusão de curso de pós-graduação em nível 

de especialização - lato sensu/Residência/
Aprimoramento, com carga horária mínima de 360 
horas/aula ou Título de Especialista em qualquer 
área médica (exceto o exigido no pré-requisito), 
devidamente reconhecido pelo órgão competente.

03 1,0 
ponto

3,0 
pontos

57. Não serão avaliados Títulos não especificados no quadro acima.
58. As Declarações, Certificados e/ou Diplomas obtidos no exterior deverão ser convalidados por 
universidades oficiais do Brasil, que mantenham cursos congêneres, credenciados nos órgãos competentes. 
59. Sem prejuízo das sanções penais e civis cabíveis, o candidato poderá ser excluído do Concurso Público, 
se verificada a falsidade de Declaração ou Ilegalidade na obtenção dos Títulos apresentados.
60. A Comissão Examinadora reserva o direito de requisitar outras informações pertinentes aos títulos e ou 
documentos apresentados.
61. Somente caberá recurso contra 1ª (primeira) publicação da convocação para a realização da prova 
objetiva e entrega de títulos (02/03/2023), 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

19/03/2023 (DOMINGO) às 08:50
BLOCO 2
SALA 84

INSCRIÇÃO NOME
0041400003 ANDRÉ FABIANO DA SILVA GIAFFERI
0041400002 DARIDA MARQUES CARVALHO ANGULSKI
0041400005 FRANCINE CLAUDIA DE MELO MATOS
0041400004 HEDER LUIZ GARCIA DANTAS
0041400001 LETICIA BORIN CONEGLIAN
0041400007 LUIS OTAVIO JUSTO

Bauru, 02 de março de 2023.
A Comissão

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA PROVA OBJETIVA E ENTREGA DE TÍTULOS DO 
CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE ESPECIALISTA EM SAÚDE MÉDICO – MÉDICO 
- RADIOLOGISTA - EDITAL 05/2023.
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 SAÚDE MÉDICO – MÉDICO - 
RADIOLOGISTA, para a realização da PROVA OBJETIVA E ENTREGA DE TÍTULOS, nos termos 
do Edital 05/2023, de acordo com as seguintes orientações:
1. A PROVA OBJETIVA SERÁ REALIZADA EM 19/03/2023 (DOMINGO), COM DURAÇÃO DE 03 
(TRÊS) HORAS, na UNESP – UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA “JULIO DE MESQUITA 
FILHO”, Prédio Central de Salas de Aula - FAAC/FC, localizada na AVENIDA LUIZ EDMUNDO 
CARRIJO COUBE 14-01 VARGEM LIMPA. ENTRADA PELO PORTÃO Nº 1. BAURU – SP.
2. A PROVA OBJETIVA TERÁ DURAÇÃO DE 03 HORAS.
3. O PORTÃO DE ENTRADA SERÁ FECHADO IMPRETERIVELMENTE ÀS 08H e 50 MIN., 
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.
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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 autenticadas, 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.

PROVA OBJETIVA
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, exceto óculos escuros, 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, documento de identificação).
12.3. Após o início da Prova Objetiva não será permitido o rompimento do lacre.
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.
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 será 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 05/2023, 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 17 (dezessete) de março de 2023.
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 sem a presença do 
responsável pela criança e sem o 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.

ENTREGA DE TÍTULOS 
39. A Entrega dos Títulos é de responsabilidade dos candidatos e os mesmos deverão ser entregues (caso 
possuam) no dia 19/03/2023 antes do início da Prova Objetiva.
39.1. Não haverá segunda chamada para entrega de Títulos.
40. A Análise de Títulos terá caráter meramente classificatório e, portanto, não eliminará do concurso os 
candidatos que não apresentarem Títulos.
41. Todos os candidatos poderão apresentar os Títulos (caso possuam), porém somente serão pontuados os 
Títulos dos candidatos aprovados na Prova Objetiva. 
42. A pontuação máxima que poderá ser obtida na Análise de Títulos será igual a 10 (dez) pontos.  
43. Os pontos obtidos na Análise de Títulos, para efeito de Classificação Final, serão somados ao total de 
pontos obtidos na Prova Objetiva.
44. O recebimento dos Títulos é de responsabilidade do Departamento de Recursos Humanos da Secretaria 
Municipal da Administração e da Comissão de Desenvolvimento Funcional da Secretaria Municipal 
da Saúde e as respectivas avaliações são de responsabilidade da Comissão Examinadora nomeada pela 
Portaria nº 048/2023. 
45. No ato da entrega dos Títulos, o candidato preencherá Formulário próprio fornecido pelo Departamento 
de Recursos Humanos, no qual identificará a quantidade de Títulos apresentados. 
46. O Formulário deverá ser assinado pelo candidato e pelo responsável pela recepção dos Títulos.
47. As cópias dos Títulos a serem entregues deverão ser Cópias Reprográficas simples, acompanhadas dos 
originais ou cópias autenticadas em Cartório.
48. Todos os Títulos deverão ser comprovados por documentos que contenham as informações necessárias 
ao perfeito enquadramento e consequente valoração.
49. É de responsabilidade do candidato, fornecer subsídios para que a Comissão Examinadora possa 
identificar a autenticidade/veracidade do documento entregue, inclusive no que tange seu reconhecimento 
pelo órgão competente.
50. Quando o nome do candidato for diferente do constante nos certificados apresentados deverá ser 
encaminhado, também, o correspondente comprovante de alteração do nome.
51. Quando o documento não comprovar explicitamente que o Título se enquadra na área exigida no 
quadro abaixo (item 21), o candidato deverá enviar, também o histórico escolar (quando a entrega desse 
não for obrigatória) ou declaração da instituição que emitiu o documento, na qual declara a(s) área(s) 
de concentração e/ou programa(s) e/ou linha(s) de pesquisa(s) e/ou informações complementares que 
permitam o perfeito enquadramento do Título.
52. Cada Título será considerado uma única vez.
53. Os comprovantes dos Títulos deverão estar em papel timbrado da instituição, com nome, cargo/função/
departamento e assinatura do responsável, assim como com data do documento, e: 
53.1. no caso de declaração de conclusão de curso de doutorado ou de mestrado, deverá constar a data de 
homologação do respectivo título ou de homologação da ata de defesa;
53.2. no histórico escolar deverão constar o rol das disciplinas/atividades com as respectivas cargas 
horárias, notas ou conceitos obtidos pelo aluno e o título do trabalho (tese, dissertação); 
53.3. documentos obtidos de meio digital (arquivos da internet) apenas serão aceitos se atenderem a uma 
das seguintes condições: 
53.3.1. conter a informação de que o documento foi assinado digitalmente ou eletronicamente e conter a 
identificação do assinante; 
53.3.2. conter código de verificação de sua autenticidade e assinatura devidamente identificada do 
responsável por sua emissão; 
53.3.3. conter código e endereço eletrônico de verificação de sua autenticidade. 
54. Após a entrega dos Títulos, não serão permitidas substituições ou complementações, em qualquer 
tempo. 
55. Os Títulos não serão recebidos fora da data, horário e local estabelecidos no item 39 desta convocação. 
56. Os Títulos a serem considerados e pontuados são os relacionados no capítulo VIII do Edital nº 05/2023 
e também especificados no quadro a seguir:
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QUADRO DE ATRIBUIÇÃO DE PONTOS PARA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS

Título Comprovantes Quantidade 
Máxima

Valor
Unitário

Valor
Máximo

Doutorado

Diploma devidamente registrado ou Certificado/
Declaração de conclusão de curso de pós-

graduação em nível de Doutorado, em qualquer 
área médica, acompanhado do histórico escolar 
devidamente reconhecido pelo órgão competente 

(MEC).

01 4,0 
pontos

4,0 
pontos

Mestrado

Diploma devidamente registrado ou Certificado/
Declaração de conclusão de curso de pós-

graduação em nível de Mestrado, em qualquer 
área médica, acompanhado do histórico escolar 
devidamente reconhecido pelo órgão competente 

(MEC).

01 3,0 
pontos

3,0 
pontos

Especialização/
Residência/

Aprimoramento

Certificado registrado por instituição devidamente 
reconhecida por órgão competente ou Declaração 

de conclusão de curso de pós-graduação em 
nível de especialização - lato sensu/Residência/

Aprimoramento com carga horária mínima de 360 
horas/aula ou Título de Especialista em qualquer 
área médica (exceto o exigido no pré-requisito) 

emitida por instituição reconhecida pelo órgão 
competente.

03 1,0 
ponto

3,0 
pontos

57. Não serão avaliados Títulos não especificados no quadro acima.
58. As Declarações, Certificados e/ou Diplomas obtidos no exterior deverão ser convalidados por 
universidades oficiais do Brasil, que mantenham cursos congêneres, credenciados nos órgãos competentes. 
59. Sem prejuízo das sanções penais e civis cabíveis, o candidato poderá ser excluído do Concurso Público, 
se verificada a falsidade de Declaração ou Ilegalidade na obtenção dos Títulos apresentados.
60. A Comissão Examinadora reserva o direito de requisitar outras informações pertinentes aos títulos e ou 
documentos apresentados.
61. Somente caberá recurso contra 1ª (primeira) publicação da convocação para a realização da prova 
objetiva e entrega de títulos (02/03/2023), 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

19/03/2023 (DOMINGO) às 08:50
BLOCO 2
SALA 85

INSCRIÇÃO NOME
0041500004 ANA PAULA DE FIGUEIREDO CALILI
0041500007 EDUARDO ZACURA LORENZETTI
0041500002 FERNANDA MARIA MONTANARI DOS SANTOS
0041500006 FERNANDO GARCIA NETTO
0041500001 PEDRO HENRIQUE MENEGUCCI ZUTIN
0041500008 RICARDO ALEXANDRE SARTORIO BALBO
0041500005 ROCHELE CAMPEÃO VALE

Bauru, 02 de março de 2023.
A Comissão

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. SESMT - 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. 

TREINAMENTO DE FISCAIS DE CONCURSO PÚBLICO
Este treinamento destina-se a servidores que atuarão como fiscais de concurso público. Trata-se de pré-
requisito fundamental para que você, servidor possa se inscrever para atuar no pleito.
 
Após a inscrição, os servidores terão 30 dias para realizar os treinamentos acima.

  
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 15/11/2023 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)
Soft Skills: Ser Técnico é um Princípio, 

Ser Bem Relacionado é Fundamental
Peterson de Santis Silva 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

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: Primeiros Socorros - 
Suporte Básico de Vida

Ricardo Pereira Lucas 02h Sim1

Assédio moral e sexual nas Organizações 
- Turma II

Núria Priscila Valentini Borro 02h Sim1

Conhecendo a Previdência Própria do 
Servidor: gestão e benefícios 

Eduardo Telles de Lima Rala 03h 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 Batista
Elaine Medeiros

02h Sim1

Workshop Desenvolvimento Pessoal
Ana Claudia Capello

Livia Cordeiro 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.

Secretaria de
Desenvolvimento Econômico,

Turismo e Renda
Flávia Thais Oliveira de Souza

Secretária

EXTRATOS
CONTRATO Nº 11.455/23 - PROCESSO Nº 70.762/22 – CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU 
- CONTRATADA: NCM SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA - OBJETO: A CONTRATADA obriga-
se, nos termos de sua proposta devidamente anexada ao Processo Administrativo nº 70.762/22, a prestar 
ao CONTRATANTE, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO 
DE ESTUDOS, IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES E PROJETOS DE APOIO E FOMENTO À 
CULTURA INOVADORA E O EMPREENDEDORISMO, VISANDO O DESENVOLVIMENTO, 
ESTRUTURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO DE BAURU, 
E ACOMPANHAMENTO PROFISSIONAL DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MENTORIA 
PARA OS ATORES DO ECOSSISTEMA, PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES, de acordo com 
as especificações do Termo de Referência constante no Edital nº 423/22 e da proposta no Processo 
Administrativo n° 70.762/22, devidamente anexada e com preços abaixo consignados:
LOTE 01 –  CÓD. 127701  - CLASSE 219 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – AMPLA PARTICIPAÇÃO
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Item Qtd. Unid. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS R$ 
UNIT. R$ TOTAL

1 12 Mês

Contratação de empresa especializada para elaboração de 
estudos, implementação de ações e projetos de apoio e 

fomento à cultura inovadora e o empreendedorismo, visando 
o desenvolvimento, estruturação e implementação do Sistema 

Municipal de Inovação de Bauru, e acompanhamento 
profissional de serviços especializados de mentoria para os 

atores do Ecossistema, participantes das atividades, de acordo 
com as especificações do Termo de Referência constante no 

edital nº 423/2022.

R$ 
15.400,00

R$ 
184.800,00

Valor total R$ 
184.800,00

- PRAZO: 12 meses – VALOR: R$ 184.800,00 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 328/22 
- PROPONENTES: 05 - ASSINATURA: 14/02/23.

Secretaria da Educação
Nilson Ghirardello

Secretário
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A diretora da EMEI Catharina Paulucci Silva convoca os associados da Associação de Pais e Mestres – 
APM a comparecerem à Assembleia Geral para tratar da deliberação, apreciação e aprovação do Estatuto 
Padrão da Associação de Pais e Mestres das Unidades Educacionais do Sistema Municipal de Ensino 
de Bauru, bem como a eleição e posse dos membros do Conselho Deliberativo, Diretoria Executiva e 
Conselho Fiscal, para o mandato de 2023/2025. A primeira chamada será no dia 24/03/2023, sexta-feira, 
às 08h00 em sua sede, sito à Rua Benedito Raymundo de Mattos, n.º 3-65, Vila São Paulo, nesta cidade. 
Não havendo o comparecimento de mais da metade dos associados, convocamos em segunda chamada, às 
08h30, no mesmo local e data.

A Diretora da EMEI Chapeuzinho Vermelho convoca os associados da Associação de Pais e Mestres – 
APM a comparecerem à Assembleia Geral, para reunião de APM. A primeira chamada será realizada no dia 
21/03/2023,  às 16 h. Não havendo a presença de mais da metade dos associados, convocamos em segunda 
chamada, às 16h 30 min no mesmo dia.

A diretora da EMEII ANTÔNIO DAIBEM convoca os associados da Associação de Pais e Mestres – 
APM a comparecerem à Assembleia Geral para a eleição e posse dos membros do Conselho Deliberativo, 
Diretoria Executiva e Conselho Fiscal, para o mandato de 2023/2025. A primeira chamada será realizada 
na terça-feira dia 28/03/2023, às 16h, em nossa Unidade Escolar, sito à rua Carmo Bartalotti quadra 6 s/n. 
Não havendo o comparecimento de mais da metade dos associados, convocamos em segunda chamada, às 
16h30, no mesmo local e data.

A Diretora da EMEI Prof. Roberval Barros convoca os associados da Associação de Pais e Mestres – APM 
a comparecerem à Primeira Assembleia Geral Extraordinária, para discorrer sobre a programação de gastos 
e aprovação do Plano Anual (entre outros previstos no estatuto), que será realizada presencialmente. A 
primeira chamada será realizada na quarta-feira dia 22/03/2023, às 16h00 na própria Unidade Escolar. 
Não havendo o comparecimento de mais da metade dos associados, convocamos em segunda chamada, às 
16h30, no mesmo modo e data.

A Diretora da EMEII “Glória Cristina Mello de Lima” convoca os associados da Associação de Pais e 
Mestres - APM a participarem da Assembleia Geral, para apresentação e aprovação da prestação de contas,  
que será realizada presencialmente na sede da Unidade Escolar, na Rua Domiciano Silva, nº 10-50, Vila 
Santa. A primeira chamada será no dia 22/03/2023, quarta-feira às 16h. Não havendo a presença de mais da 
metade dos associados, convocamos em segunda chamada, às 16h30min, no mesmo local e data.

Secretaria de 
Economia e Finanças

Everton de Araujo Basílio
Secretário

DEPARTAMENTO DE DÍVIDA ATIVA
DIVISÃO DE DÍVIDA ATIVA DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS

DIRETORA: DANIELA PALMA OURA

Notificamos o(s) contribuinte(s) abaixo relacionado da RESCISÃO e do CANCELAMENTO do 
PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO nos Termos das cláusulas 14 ou 15 do respectivo Termo de 
Parcelamento combinado com o Artigo 270 do Decreto Municipal nº 10645/08 ou Artigo 269 do Decreto 
Municipal nº 11579/11.
Os valores pagos foram compensados nos valores da dívida original conforme dispõe do artigo 163 do 
Código Tributário Nacional, prosseguindo-se na cobrança do saldo devedor nos termos da legislação 
vigente.

Id 192088 - Espolio de Joao Francisco de Moraes
Id 192192 - Luis Jose da Cruz
Id 192213 - Luciano Henrique Rodrigues
Id 192237 - Jose Batista de Freitas
Id 192292 - Jose Astulino dos Santos
Id 192306 - Nilza Maria Garavelle

Id 192307 - Espolio de Natanael de Campos Mello
Id 192391 - Maria Aparecida Cabral dos Santos
Id 192397 - Jandira Parisi Coelho Moreira
Id 192496 - Rogerio da Silva
Id 192503 - Jandira Parisi Coelho Moreira
Id 192505 - Liodi Candido da Silva
Id 192544 - Espolio de Maria Ferreira da Silva
Id 192609 - Fabio Mouzart da Costa
Id 192823 - Espolio de Ana Maria Teixeira Ribeiro Quinaia
Id 192842 - Ione Vieira de Pinho Dipre
Id 192896 - Jorge do Espirito Santo
Id 192906 - Joao Bosco Querino
Id 192945 - Elis Angela Leonel dos Santos Domingues
Id 192956 - Marcelo Capelin da Silva
Id 192969 - Simone Christina Catalan
Id 192973 - Claudia Cristina da Silva
Id 193009 - Leonardo Batista de Andrade Barroso
Id 193060 - Nilza Pereira Lima
Id 193076 - Roger Vinicius Ocada
Id 193102 - Fabio Henrique de Oliveira
Id 193123 - Aluisio Jose Lopes Filho
Id 193145 - Espolio de Jose Simoes
Id 193205 - Espolio de Ivani Belarmino de Souza
Id 193220 - Eni Lima
Id 193223 - Erica Luciana Palloni
Id 193233 - Ladislau Benito Moreno
Id 193275 - Walmur Eduardo Malheiros
Id 193315 - Laerte Sastre Bredariol Junior
Id 193328 - Alisson Silveira Amarante
Id 193435 - Ana Paula Lopes de Melo
Id 193556 - Hisleider Orson da Silva Campos
Id 193565 - Maria Celia Rodrigues de Souza
Id 193579 - Braz Mondelli
Id 193599 - Cicero Franca
Id 193636 - Isabela Cristina Bueno Costa
Id 193663 - Fabio Soriani Rodrigues
Id 193669 - David Correa da Silva
Id 193673 - Damiao Francisco Barbosa
Id 193680 - Rogerio Siqueira de Mira
Id 193735 - Anelise Martins
Id 193740 - Mariluce Pereira de Lemos Duarte Rocha
Id 193747 - Elaine Cristina Rossini Falcao
Id 193758 - Maria Cibele Senci
Id 193765 - Marcio Zambonato

DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA
DIVISÃO DE AUDITORIA FISCAL DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS

Prezado(a) contribuinte,
MARIA DA GRACA MILAGRE BERTOLINI SILVA

Por meio dos autos do processo eletrônico protocolado sob nº 16.075/2023, relativo a RECONHECIMENTO 
DE DECADÊNCIA DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS - ISS CONSTRUÇÃO CIVIL, para o imóvel de 
identificação municipal 2/0733/023, foi efetuado o lançamento retroativo de IPTU, correspondente aos 
exercícios de 2018 a 2023, com atualização monetária, relativo ao reconhecimento da área predial de 12,84 
m², observado o prazo decadencial.

Acrescidos de atualização monetária, os citados lançamentos estão disponíveis para pagamento até o 
vencimento (17/04/2023), por meio do site: www.bauru.sp.gov.br (IPTU > Acesso Rápido > Pesquisa 
Débitos do Imóvel > Informar a Inscrição do Imóvel > CPF do proprietário > Digitar o Texto da Imagem 
> Clicar em Consultar > selecionar os lançamentos em aberto que deseja pagar, de 2018 a 2023 > clicar 
em BOLETO).

Valores detalhados por exercício dos lançamentos efetuados, que estão disponíveis para pagamento:

R$ 83,48 2018
R$ 88,10 2019
R$ 84,09 2020
R$ 85,59 2021
R$ 88,90 2022
R$ 81,55 2023

A recusa do sujeito passivo em receber a presente notificação de 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).

Sem mais para o momento.

Atenciosamente,

Juliana R Balarim
Divisão de Auditoria Fiscal de Receita imobiliária

Departamento de Arrecadação Tributária
Secretaria de Economia e Finanças

Prefeitura Municipal de Bauru

e

Luiz Eduardo Pompolin
Chefe da Seção de Controle do IPTU
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Prezado(a) contribuinte,
LUCIA MARIA LOPES GARCIA

Por meio dos autos do processo eletrônico protocolado sob nº 19.876/2023, relativo a RECONHECIMENTO 
DE DECADÊNCIA DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS - ISS CONSTRUÇÃO CIVIL, para o imóvel de 
identificação municipal 4/0129/020, foi efetuado o lançamento retroativo de IPTU, correspondente aos 
exercícios de 2018 a 2023, com atualização monetária, relativo ao reconhecimento da área predial de 8,01 
m², observado o prazo decadencial.

Acrescidos de atualização monetária, os citados lançamentos estão disponíveis para pagamento até o 
vencimento (17/04/2023), por meio do site: www.bauru.sp.gov.br (IPTU > Acesso Rápido > Pesquisa 
Débitos do Imóvel > Informar a Inscrição do Imóvel > CPF do proprietário > Digitar o Texto da Imagem 
> Clicar em Consultar > selecionar os lançamentos em aberto que deseja pagar, de 2018 a 2023 > clicar 
em BOLETO).

Valores detalhados por exercício dos lançamentos efetuados, que estão disponíveis para pagamento:

R$ 51,79 2018
R$ 53,80 2019
R$ 52,47 2020
R$ 53,41 2021
R$ 58,21 2022
R$ 55,32 2023

A recusa do sujeito passivo em receber a presente notificação de 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).

Sem mais para o momento.

Atenciosamente,

Juliana R Balarim
Divisão de Auditoria Fiscal de Receita imobiliária

Departamento de Arrecadação Tributária
Secretaria de Economia e Finanças

Prefeitura Municipal de Bauru

e

Luiz Eduardo Pompolin
Chefe da Seção de Controle do IPTU

Prezado(a) contribuinte,
WILSON GONCALVES

Por meio dos autos do processo eletrônico protocolado sob nº 18.819/2023, relativo a RECONHECIMENTO 
DE DECADÊNCIA DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS - ISS CONSTRUÇÃO CIVIL, para o imóvel de 
identificação municipal 2/0541/028, foi efetuado o lançamento retroativo de IPTU, correspondente aos 
exercícios de 2018 a 2023, com atualização monetária, relativo ao reconhecimento da área predial de 28,74 
m², observado o prazo decadencial.

Acrescidos de atualização monetária, os citados lançamentos estão disponíveis para pagamento até o 
vencimento (17/04/2023), por meio do site: www.bauru.sp.gov.br (IPTU > Acesso Rápido > Pesquisa 
Débitos do Imóvel > Informar a Inscrição do Imóvel > CPF do proprietário > Digitar o Texto da Imagem 
> Clicar em Consultar > selecionar os lançamentos em aberto que deseja pagar, de 2018 a 2023 > clicar 
em BOLETO).

Valores detalhados por exercício dos lançamentos efetuados, que estão disponíveis para pagamento:

R$ 101,54 2018
R$ 106,89 2019
R$ 102,46 2020
R$ 104,29 2021
R$ 82,62 2022
R$ 75,65 2023

A recusa do sujeito passivo em receber a presente notificação de 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).

Sem mais para o momento.

Atenciosamente,

Juliana R Balarim
Divisão de Auditoria Fiscal de Receita imobiliária

Departamento de Arrecadação Tributária
Secretaria de Economia e Finanças

Prefeitura Municipal de Bauru

e

Luiz Eduardo Pompolin
Chefe da Seção de Controle do IPTU

Prezado(a) contribuinte,
DERANI APARECIDA FERREIRA BARBOSA

Por meio dos autos do processo eletrônico protocolado sob nº 22.386/2023, relativo a RECONHECIMENTO 
DE DECADÊNCIA DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS - ISS CONSTRUÇÃO CIVIL, para o imóvel de 
identificação municipal 4/0365/015, foi efetuado o lançamento retroativo de IPTU, correspondente aos 
exercícios de 2018 a 2023, com atualização monetária, relativo ao reconhecimento da área predial de 67,47 
m², observado o prazo decadencial.

Acrescidos de atualização monetária, os citados lançamentos estão disponíveis para pagamento até o 
vencimento (17/04/2023), por meio do site: www.bauru.sp.gov.br (IPTU > Acesso Rápido > Pesquisa 
Débitos do Imóvel > Informar a Inscrição do Imóvel > CPF do proprietário > Digitar o Texto da Imagem 
> Clicar em Consultar > selecionar os lançamentos em aberto que deseja pagar, de 2018 a 2023 > clicar 
em BOLETO).

Valores detalhados por exercício dos lançamentos efetuados, que estão disponíveis para pagamento:

R$ 335,23 2018
R$ 352,11 2019
R$ 338,06 2020
R$ 344,12 2021
R$ 368,77 2022
R$ 341,08 2023

A recusa do sujeito passivo em receber a presente notificação de 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).

Sem mais para o momento.

Atenciosamente,

Juliana R Balarim
Divisão de Auditoria Fiscal de Receita imobiliária

Departamento de Arrecadação Tributária
Secretaria de Economia e Finanças

Prefeitura Municipal de Bauru

e

Luiz Eduardo Pompolin
Chefe da Seção de Controle do IPTU

DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA
DIVISÃO DE AUDITORIA FISCAL DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS

PROCESSOS DEFERIDOS
10.653/2023 Henriete Aparecida Emídio Pereira; 
22.009/2023 Estevão Gamonal; 
43.158/2023 Fabiano Alexandre Lazzarin;

PROCESSOS INDEFERIDOS
6.841/2023 Rodrigo Messias Claro;

PROCESSOS DEFERIDOS PARCIALMENTE
54.231/2022 – Lucia Helena Costa; 
184.275/2022 Gilmar Aparecido Vicentini;

DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

DIRETORA: CAMILA MARQUES

PROCESSO FORNECEDOR DOCUMENTO VALOR

30944/2022 1000 MARCAS SAFETY BRASIL LTDA 164910 R$     5.889,20

15426/2022 A. C. DE ALMEIDA INFORMATICA E 
TECNOLOGIA LTDA 426 R$     432,24

59663/2022 A. C. DE ALMEIDA INFORMATICA E 
TECNOLOGIA LTDA 427 R$     1.438,04

59663/2022 A. C. DE ALMEIDA INFORMATICA E 
TECNOLOGIA LTDA 429 R$     151,90

59663/2022 A. C. DE ALMEIDA INFORMATICA E 
TECNOLOGIA LTDA 432 R$     168,00

71181/2021 ADALBERTO CREMONINI BOMBARDA & CIA 
LTDA ME 11359 R$     1.411,19

15434/2022 ANA VALERIA TONELOTTO 38356 R$     121,20

175690/2021 BAURU CENTER COPIAS COMERCIO E 
COPIADORA 12215 R$     3.997,12

175690/2021 BAURU CENTER COPIAS COMERCIO E 
COPIADORA 12220 R$      47,80

175690/2021 BAURU CENTER COPIAS COMERCIO E 
COPIADORA 12184 R$     5.303,90

175690/2021 BAURU CENTER COPIAS COMERCIO E 
COPIADORA 12190 R$     200,00

71181/2021
BIGPAR COMERCIO DE PARAFUSOS 

FERRAMENTAS E MATERIAIS ELETRICOS 
LTDA

10355 R$    26.214,00
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15426/2022 BOSS BAURU LOCACAO E SERVICOS LTDA 
EPP 10943 R$     5.180,00

15426/2022 BOSS BAURU LOCACAO E SERVICOS LTDA 
EPP 11161 R$     1.200,00

15426/2022 BOSS BAURU LOCACAO E SERVICOS LTDA 
EPP 10944 R$     1.180,00

15426/2022 BOSS BAURU LOCACAO E SERVICOS LTDA 
EPP 11159 R$    17.700,00

15426/2022 BOSS BAURU LOCACAO E SERVICOS LTDA 
EPP 11160 R$     5.100,00

15426/2022 BOSS BAURU LOCACAO E SERVICOS LTDA 
EPP 11158 R$    18.480,00

59665/2022 BW PRODUTOS LTDA 250 R$      54,48

175762/2021 C.A.C. COMERCIO DE PAPEIS LTDA 135626 R$     3.604,30

175762/2021 C.A.C. COMERCIO DE PAPEIS LTDA 135627 R$     4.742,50

175762/2021 C.A.C. COMERCIO DE PAPEIS LTDA 135628 R$     758,80

175762/2021 C.A.C. COMERCIO DE PAPEIS LTDA 135629 R$     1.897,00

2684/2022 CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE 
COMBUSTIVEIS LTDA 210819 R$    34.040,00

175686/2021 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA 388212 R$     237,60

175686/2021 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA 388214 R$      23,76

107994/2020 CONSISTE ELEVADORES E SERVICOS LTDA 45434 R$     377,00

59657/2022 CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM 
GERAL LTDA - EPP 26397 R$      25,98

59657/2022 CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM 
GERAL LTDA - EPP 26398 R$     441,66

59657/2022 CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM 
GERAL LTDA - EPP 26399 R$     389,70

175766/2021 DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA 
ESCRITORIOS LTDA 1474 R$     360,00

175766/2021 DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA 
ESCRITORIOS LTDA 1475 R$     105,00

175768/2021 DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS ETICA 
LTDA - ME 14113 R$     317,80

106123/2022 DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS ETICA 
LTDA - ME 14147 R$     612,59

175766/2021 DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS ETICA 
LTDA - ME 14148 R$      15,14

175768/2021 DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS ETICA 
LTDA - ME 14149 R$     339,25

59659/2022 DLR DESINSETIZADORA LIDER ROLANDIA 
LTDA 1343 R$      78,00

15455/2022 ECOCIENCIA COMERCIO E RECICLAGEM DE 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 4782 R$     1.137,00

15455/2022 ECOCIENCIA COMERCIO E RECICLAGEM DE 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 4783 R$     1.288,60

15455/2022 ECOCIENCIA COMERCIO E RECICLAGEM DE 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 4784 R$     1.288,60

157279/2022 EMPRESA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO 
URBANO E RURAL DE BAURU - EMDURB 11706 R$    18.989,21

59264/2017 EMPRESA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO 
URBANO E RURAL DE BAURU - EMDURB 11699 R$     3.248,00

59264/2017 EMPRESA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO 
URBANO E RURAL DE BAURU - EMDURB 11701 R$     7.625,19

99792/2021 ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES 
LTDA 9622 R$     198,00

99792/2021 ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES 
LTDA 9621 R$     792,00

99792/2021 ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES 
LTDA 9613 R$     792,00

99792/2021 ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES 
LTDA 9612 R$     1.188,00

99792/2021 ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES 
LTDA 9611 R$     792,00

99792/2021 ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES 
LTDA 9610 R$     198,00

99792/2021 ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES 
LTDA 9497 R$     198,00

74206/2022 FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 8949 R$   2.538.954,66

71171/2021
GEO-ANALITICA ESTUDOS E 
GERENCIAMENTO DE AREAS 
CONTAMINADAS LTDA - ME

847 R$     3.804,09

71171/2021
GEO-ANALITICA ESTUDOS E 
GERENCIAMENTO DE AREAS 
CONTAMINADAS LTDA - ME

848 R$     8.424,09

71171/2021
GEO-ANALITICA ESTUDOS E 
GERENCIAMENTO DE AREAS 
CONTAMINADAS LTDA - ME

849 R$     7.764,09

59662/2022 GOGLIANO COMERCIO DE TINTAS LTDA - 
EPP 12595 R$     3.121,20

59662/2022 GOGLIANO COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP 12566 R$     5.384,70

175777/2021 GWT COMERCIO DE PRODUTOS 
AUTOMOTIVOS EIRELI 31302 R$     649,20

175777/2021 GWT COMERCIO DE PRODUTOS 
AUTOMOTIVOS EIRELI 31300 R$     1.947,60

77399/2018 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A. 44960994 R$   2.534.833,24

59661/2022 INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE 
LIMPEZA MACATUBA EIRELI 25468 R$     634,10

150368/2021 IRAM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 3213 R$    11.770,00

167387/2022 JOTAGE COMERCIO DE PISOS E 
REVESTIMENTOS LTDA 16 R$     1.026,60

167387/2022 JOTAGE COMERCIO DE PISOS E 
REVESTIMENTOS LTDA 221 R$     5.939,23

59662/2022 LAIS FERNANDA SILVA GONCALVES 984 R$     4.686,00

15492/2022 MARCIA APARECIDA GARCIA MATERIAIS 
CONATRUÇÃO LTDA 1852 R$    12.000,00

46950/2022 MAX VERDE TRANSPORTES E 
CONSTRUCOES EIRELI EPP 1116 R$    25.608,00

46950/2022 MAX VERDE TRANSPORTES E 
CONSTRUCOES EIRELI EPP 1114 R$    80.545,00

175762/2021 MAXITEC SERVICOS DE INFORMATICA 
LTDA EPP 935 R$     4.780,44

181706/2021 NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE 
SEGURANÇA EIRELI 5430 R$     2.042,75

181706/2021 NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE 
SEGURANÇA EIRELI 5431 R$     684,00

59650/2022 ON-X COMERCIO E SOLUCOES 
EDUCACIONAIS EIRELI - EPP 5445 R$     718,20

15432/2022 ON-X COMERCIO E SOLUCOES 
EDUCACIONAIS EIRELI - EPP 5446 R$      67,00

59650/2022 ON-X COMERCIO E SOLUCOES 
EDUCACIONAIS EIRELI - EPP 5447 R$      20,52

15432/2022 ON-X COMERCIO E SOLUCOES 
EDUCACIONAIS EIRELI - EPP 5448 R$      67,00

15432/2022 ON-X COMERCIO E SOLUCOES 
EDUCACIONAIS EIRELI - EPP 5471 R$     615,00

59665/2022 ON-X COMERCIO E SOLUCOES 
EDUCACIONAIS EIRELI - EPP 5472 R$     2.850,58

59665/2022 ON-X COMERCIO E SOLUCOES 
EDUCACIONAIS EIRELI - EPP 5473 R$     263,25

15488/2022 ON-X COMERCIO E SOLUCOES 
EDUCACIONAIS EIRELI - EPP 5474 R$     160,95

130200/2021 PARILIMP COMERCIO DE PRODUTOS E 
SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI 3903 R$     234,68

3221/2022 PAULO ROBERTO MACEDO DE MATTOS 
CONFECÇÕES EIRELI 1263 R$    12.710,00

96672/2022 PETRA COMERCIAL LTDA 38 R$    26.026,00

88627/2022 QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTECAO 
AMBIENTAL LTDA 3013 R$     2.275,00

30944/2022 R DE O SANTIL EPI EPP 5393 R$     557,60

189343/2021 RAIRA ARAUJO ARAGAO 791 R$     3.135,00

189343/2021 RAIRA ARAUJO ARAGAO 792 R$     627,00

7661/2022 RENOVA ASFALTOS PAVIMENTAÇÃO E 
OBRAS LTDA 4319 R$    18.000,00

59664/2022 RESTAURANTE E LANCHONETE LELO S 
LTDA 179 R$     7.840,00

15466/2022 RONALDO MILANI COMERCIAL EIRELI 50221 R$     332,50

10746/2022 SMALL DISTRIB. DERIV. PETRÓLEO LTDA 127626 R$    56.710,00

10746/2022 SMALL DISTRIB. DERIV. PETRÓLEO LTDA 127508 R$    57.270,00

10746/2022 SMALL DISTRIB. DERIV. PETRÓLEO LTDA 127507 R$    57.270,00

9020A/2018 STRATURA ASFALTOS S/A 58321 R$    81.007,38

9020A/2018 STRATURA ASFALTOS S/A 57961 R$    77.900,40

9020A/2018 STRATURA ASFALTOS S/A 58068 R$    77.391,99

186550/2021 SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI 
EPP 26721 R$     3.600,00

119826/2022 TRANSPORTES COLETIVOS CIDADE SEM 
LIMITES LTDA 326 R$    165.051,81

86835/2020
TRANSURB ASS. EMPRESAS TRANSP. 

COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS 
BAURU

198486-4900A R$     1.586,50

93006/2022 VIDRACARIA GUEDES COMERCIO DE 
VIDROS E CONSTRUÇÃO LTDA 2 R$     4.976,00

175750/2021 VIU PAINEIS E COMUNICACAO VISUAL 
LTDA 295 R$     2.400,00

175750/2021 VIU PAINEIS E COMUNICACAO VISUAL 
LTDA 296 R$     1.000,00

EVERTON DE ARAUJO BASÍLIO
SECRETARIO DE ECONOMIA E FINANÇAS
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Secretaria do Meio Ambiente
Gislaine Milena Casula Magrini

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).

CONVITE

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
EDITAL Nº 507/2022
PROCESSO N.º 58.835/2018 
MODALIDADE: Chamamento Público nº 30/2022. 
OBJETO: SELEÇÃO DE PROJETOS RELACIONADOS AO MEIO AMBIENTE - FMMA  
INTERESSADA: Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA). 
A Comissão Técnica de Acompanhamento de Projetos do Plano Anual de Proteção e Preservação 
Ambiental, CONVIDA A TODOS OS INTERESSADOS A PARTICIPAR DA REUNIÃO PÚBLICA PARA 
DIVULGAÇÃO DO RESULTADO, conforme previsto no edital. A mesma ocorrerá no dia 23/03/2023 às 
18h30min no Auditório da SEMMA, Avenida Alfredo Maia, 1-10 Vila Souto.

DZB - DEPARTAMENTO ZOOBOTÂNICO

REITERAÇÃO DE PROCESSOS DE SUBSTITUIÇÃO DE ÁRVORES:

PROCESSO 13370/2022
DECISÃO DEFERIDO

INTERESSADO (A) TIAGO BATISTA DA SILVA

ENDEREÇO RUA RUBENS ARRUDA , 19-0 L31 P/LOTE 30 QJ, PMB: 2/0860/030 - 
JARDIM ESTORIL 2

ESPÉCIE DEFERIDA Sibipiruna (caesalpinia pluviosa), localizada à direita do imóvel
Substituição e replantio de uma espécie de grande porte a ser executado 

pelo requerente

ERRATA DA PUBLICAÇÃO DE 14/032023

ONDE SE LÊ:

RESCISÃO DO TERMO DE COOPERAÇÃO DE ADOÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS VERDES

O Termo de Cooperação teve como base a Lei nº 5385/2006, que institui o programa de adoção de praças 
e áreas verdes, a qual prevê algumas obrigatoriedades ao adotante, dentre elas a limpeza e manutenção da 
área adotada. Dessa forma, devido ao não cumprimento aos artigos 3º - III e 6º da referida Lei, a SEMMA 
nos termos do artigo 13º COMUNICA a revogação automática da adoção e cancelamento do Termo de 
Cooperação, bem como da necessidade de retirada de toda publicidade do local.
Fundamentando sua decisão no parágrafo 3º do artigo 9º e cláusula IV - 4.0 do Termo de Cooperação, fica 
rescindido os Termos abaixo relacionados:

Processo nº: 159911/2021
Interessado: Jorge Maranho Junior
Local adotado: Canteiro Central localizado a Alameda Doutor Octávio Pinheiro Brisolla Quadra 18.

LEIA-SE:

Processo nº: 159611/2021
Interessado: Jorge Maranho Junior
Local adotado: Canteiro Central localizado a Alameda Doutor Octávio Pinheiro Brisolla Quadra 18.

PEDIDOS DE AUTORIZAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DE ÁRVORES:

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

PROCESSO: 43350/2023
INTERESSADA: Elisa Aparecida Faria Paloco
ENDEREÇO: Rua Américo Bertoni, nº 3-17 – Jardim Vania Maria
ESPÉCIE DEFERIDA: 01(uma) árvore da espécie Canelinha, localizada à direita do imóvel
SUBSTITUIR POR: 01(uma) árvore de médio porte

DARA – DEPARTAMENTO DE AÇÕES E RECURSOS AMBIENTAIS

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$ 2.556,043(dois mil e 

quinhentos e cinquenta e seis reais e três 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

CAMILA SPANAVERO FERREIRA 26931/2021 002/2022 R$ 2.556,03
PETERSON MOCHIM CREPALDI BAURU 10698/2010 003/2022 R$ 2.556,03

RIVEL AUTO MÊCÂNICA LTDA ME 47661/2007 007/2022 R$ 2.556,03 
LUCINEI RODRIGUES 25816855816 6111/2014 010/2022 R$ 2.556,03

SILVINO ANTÔNIO DE BARROS 19813/2010 001/2023 R$ 2.563,25
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Secretaria dos 
Negócios Jurídicos

Gustavo Russignoli Bugalho
Secretário

PORTARIA Nº 13/2023
GUSTAVO RUSSIGNOLI BUGALHO, Secretário Municipal dos Negócios Jurídicos de Bauru, no uso de 
suas atribuições legais,

RESOLVE:
Em conformidade com o Decreto nº 10.088, de 20 de setembro de 2.005, ficam os servidores abaixo 
relacionados, autorizados a dirigir as viaturas que pertencem a Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos, 
com todas as responsabilidades cabíveis, quando da insuficiência aferida no momento da utilização, dos 
ocupantes de cargo de motorista.
Essa portaria entra em vigor na data de sua puiblicação com efeitos a partir de 01º de março  de 2023.
Idomeu Alves de Oliveira Júnior - matrícula nº 23.667
Nilo Kazan de Oliveira - matrícula nº 35.532

Bauru, 15 de março de 2023.
GUSTAVO RUSSIGNOLI BUGALHO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

Secretaria de Obras
Pérola Mota Zanotto

Secretária
DESIGNAÇÃO: A partir 16/03/2023, portaria nº 035/2023, designa a servidora Maysa Malva, 
matrícula nº 35.901, para exercer a função de confiança de Chefe de Seção de Elaboração de Projetos 
Públicos de Infraestrutura, da Secretaria Municipal de Obras, conforme e-Processo nº 36.663/2023. 
De acordo com o disposto no artigo 14 § 4º da lei nº 7.245 de 30/07/2019, poderá ser designada, uma 
vez que realiza as seguintes funções essenciais do cargo efetivo de Especialista em Construção Civil/
Infraestrutura – Engenheiro:
Projetar, desenvolver, acompanhar e coordenar projetos técnicos e obras.

Bauru/SP, 14 de março de 2023.
ARQ. PÉROLA MOTA ZANOTTO

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

EXTRATOS
CONTRATO Nº 11.295/22 - PROCESSO Nº 108.652/21 – CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
BAURU - CONTRATADA CRISTIANO MARTINS PRIETO ME – OBJETO:  Constitui o objeto do 
presente, a contratação de SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO, SOB O REGIME DE 
EXECUÇÃO INDIRETA DE 806,59 M² DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE BASE DE BRITA 
GRADUADA, 212,37 M DE GUIAS/SARJETAS, 05 RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, 346,63 M² 
DE CALÇADA, 03 POÇOS DE VISITA E 139 METROS DE GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS NO 
PARQUE PRIMAVERA, com o fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos e tudo o mais que 
se fizer bom e necessário para a execução dos serviços em conformidade com as especificações e normas 
oferecidas pela Secretaria Municipal de Obras, pertencente a emenda parlamentar n° 25340005/2021 na 
modalidade de transferência especial do ministério da economia. 1.2. A rua a ser pavimentada é a Rua 
Francisco Saez Aiza, Qd 0.1. 1.3. Qualquer alteração exclusão ou inclusão da rua, somente será executada 
com a solicitação expressa da Secretaria Municipal de Obras. - PRAZO: 08 meses – VALOR TOTAL: R$ 
359.244,15 – MODALIDADE: Concorrência Pública n° 18/22 –– ASSINATURA: 02/12/22.

Secretaria de Planejamento
Luis Renato Fuzel

Secretário Interino
CONVITE DE AUDIÊNCIA PÚBLICA – HÍBRIDA

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 ROCHA VAZ CONSTRUTORA E INCORPORADORA 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 EDIFICIO DE USO RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR VERTICAL denominado Residencial 
Jardim Marambá, localizado na Rua Narciso José Craveiro, quarteirão 2, lado ímpar – Jardim Marambá 
– Bauru/SP, empreendimento composto por 02 (duas) torres totalizando 200 apartamentos e 01 (um) prédio 
garagem. 

A audiência ocorrerá de forma híbrida no dia 30 de março de 2023, a partir das 18 horas na FUNDEB - 
Avenida Luiz Edmundo Carrijo Coube, N° 14-01 Vargem Limpa - CEP: 17033-360 - Bauru - SP, por meio 
do Youtube, através do link: https://rochavaz.eng.br/ao-vivo/

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://drive.google.com/
drive/folders/1QsU8dslSJl3HAN38MTxjGTv2qHh2WJA2?usp=sharingaté o dia 06/04/2023.

Secretaria de Saúde
Alana Trabulsi Burgo

Secretária
PORTARIA SMS Nº 38/2023

A Secretária Municipal de Saúde, Dra. Alana Trabulsi Burgo, no uso das suas atribuições legais, em especial 
aquelas que lhe são conferidas pela Lei 5804 de 10/11/2009 artigo 12 inciso II, resolve:
Designar a partir de 16/03/2023 a servidora Isabela Rodrigues Thiophilo, matrícula nº 34.886, para exercer 
a função de confiança de Encarregada de Serviço da Seção da UPA Bela Vista (02.05.13.07.04) conforme 
processo nº 12.581/2023.
De acordo com o disposto no artigo 14, § 4º da Lei 7.245 de 30/07/2019, poderá ser designada, uma vez que 
realizará a seguinte função essencial do cargo efetivo de ES/Enfermeira:
• Organizar e realizar a sistematização da assistência de enfermagem (SAE) através da coleta de dados, 
diagnostico, planejamento, intervenção/implementação e avaliação, direcionando todo trabalho a ser 
executado envolvendo a arte do cuidar, além de supervisionar as ações do técnico/auxiliar de enfermagem, 
gerenciando os procedimentos administrativos sob sua responsabilidade de modo deliberado e sistemático, 
em todos os ambientes, públicos, em que ocorre o cuidado profissional de enfermagem.

Bauru, 16 de março de 2023
DRA. ALANA TRABULSI BURGO

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – SEÇÃO DE CONTROLE DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS 

PUBLICAÇÃO DE: 13-03-2023 A 15-03-2023

ARQUIVAMENTO DE PROCESSO:
PROCESSO INTERESSADO
165578/2022 KAMILA MONTAGNA ALCANTARA MARANGON EIRELI

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

PROCESSO INTERESSADO Nº./SÉRIE
176656/2022 JAD ZOGHEIB & CIA LTDA 11511/F-1
176649/2022 JAD ZOGHEIB & CIA LTDA 11510/F-1

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE 
MULTA:

PROCESSO INTERESSADO Nº./SÉRIE
109206/2022 JAD ZOGHEIB &CIA LTDA 05706/F-1

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

PUBLICAÇÃO DE: 13/03/2023 a 15/03/2023

ARQUIVAMENTO DE PROCESSO:
PROCESSO INTERESSADO
17510/2023 GETMED – DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA
145280/2022 GETMED – DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA
173270/2022 LOGFAR LOGISTICA LTDA
29583/2023 DE MARQUI & LIMA STUDIO DE BELEZA LTDA

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCESSO INTERESSADO Nº./SÉRIE
42671/2023 ICEFRESH INDUSTRIA E COMERCIO DO BRASIL LTDA 14275/C-1
42611/2023 DROGARIA SAO PAULO S.A. 17055/F-1

RECURSO INDEFERIDO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCESSO INTERESSADO Nº./SÉRIE
27558/2023 NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E TRANSPORTE EIRELI 17124/F-1
26667/2023 ICEFRESH INDUSTRIA E COMERCIO DO BRASIL LTDA 17118/F-1

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE 
MULTA:

PROCESSO INTERESSADO Nº./SÉRIE
154486/2022 RAIA DROGASIL S/A 05373/F-1

DIVISÃO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - SEÇÃO DE AÇÕES DO MEIO AMBIENTE

ARQUIVAMENTO DE PROCESSO:

PROCES. INTERESSADO

16260/23 SILVANA TEREZINHA DE SOUZA VERATTI
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122801/22 REBECA DE OLIVEIRA BARBOSA

165515/22 MANOEL MESSIAS PEREIRA SANTOS

RECURSO INDEFERIDO DE AUTO DE INFRAÇÃO:

PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE

29322/23 C2 CONCERVAÇÕES E SERVIÇOS S/A 9634/F-1

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

PUBLICAÇÃO DE: 11/03/2023 a 15/03/2023

ERRATA
PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DO DIA 07/03/2023, PÁG. 13:

ONDE SE LÊ:

RECURSO DEFERIDO  PARCIALMENTE DE AUTO DE INFRAÇÃO:

PROCESSO INTERESSADO DIAS Nº./SÉRIE

1371/2023 GARCEZ STUDIO BELEZA LTDA 30 15750/C-1

LEIA-SE:

RECURSO DEFERIDO  PARCIALMENTE DE AUTO DE INFRAÇÃO:

PROCESSO INTERESSADO DIAS Nº./SÉRIE

13741/2023 GARCEZ STUDIO BELEZA LTDA 30 15750/C-1

EXTRATOS
CONTRATO Nº 11.472/22 - PROCESSO Nº 180.190/21 (sisdoc nº 157.274/22) – CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU - CONTRATADA: CIRÚRGICA IZAMED LTDA - OBJETO: A 
CONTRATADA, obriga-se nos termos de sua proposta devidamente anexada ao Processo Administrativo 
nº 180.190/22, a fornecer ao CONTRATANTE o objeto abaixo especificado:

ITEM QTDE. DESCRIÇÃO MARCA PREÇO 
UNITÁRIO

08 03

Eletroestimulador Neuromuscular Terapeutico; Fes+tens 
Clinico, Display Grafico Lcd, Eletronicomicrocontrolado, 4 

Canais; Corrente Faradica Em Tens: Pulso Retangular Bifasico 
Simetrico, Fes: Sicronico Sequencial Alternado e Reciproco; 
Amplitude Maxima de Maxima de 250 Volts de Pico; Com 

Frequencia Tens:10hz a 200 Hz, Largura Pulso 50us a 400usfes: 
10hz a 200 Hz, Largura Pulso 50us a 600us; Corrente Galvanica 
Continua Intensidade Maxima Por Canal 100ma +- 5%, Carga de 
500 Ohm; Protecao Por Fusivel,deteccao de Excesso de Corrente, 

Deteccao de Mal Contato do Cabo do Paciente; Mostrador(es) 
Pacientes Ortopedicos e Neurologicos; Alimentacao: 

127/220 v - 60 Hz; Acompanha: Cabo e Eletrodos para Pleno 
Funcionamento; Inclui: Manual, Garantia 12 Meses, Instalacao, 

Treinamento e Assistencia Tecnica.
CÓD. 8.15.01.0531.8

HTM R$ 1.376,00

PRAZO: 12 meses – VALOR: R$ 4.128,00 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO SMS Nº 06/22 
- PROPONENTES: 18 - ASSINATURA: 17/02/23.

1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 10.884/22 - PROCESSO Nº 21.009/21 
- CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU -– OBJETO: O presente Termo tem como objetivo a 
modificação unilateral do contrato nº 10.884/22, visando à alteração dos gestores contratuais indicados por 
meio do item 7.3 da Cláusula Sétima, que passarão a ser os seguintes: Gestor Titular: Sr. RODRIGO DE 
ABREU SANTOS, matrícula nº 30.720, portador do RG nº 45.706.182-0 SSP/SP, CPF nº 383.828.668-59 
e e-mail: rodrigosantos@bauru.sp.gov.br; Gestor substituto: Sr. DÉCIO DE SOUSA JUNIOR, matrícula 
n° 30.528, portador do RG nº 20.303.418-1 SSP/SP, CPF nº 284.835.518-16 e e-mail: deciosouza@bauru.
sp.gov.br.- ASSINATURA: 02/03/23, conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93.

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 11.235/22 - PROCESSO Nº 148.961/22 - CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU - CONTRATADA: MAIS SAÚDE – OBJETO: Em razão de erro material 
consubstanciado na incorreção do valor total do contrato original, as partes resolvem corrigir o valor 
trazido no item 4.1 da Cláusula Quarta do contrato original, o qual passa a ter a seguinte redação: “4.1. O 
CONTRATANTE pagará a CONTRATADA pelo fornecimento descrito na Cláusula Primeira, o valor total 
de R$ 35.040,00 (trinta e cinco mil e quarenta reais), que será suportado pela Dotação Orçamentária do 
Município de Bauru, da Secretaria Municipal de Saúde.” - ASSINATURA: 13/02/23.

Seção III
Editais

CONSELHOS E FUNDOS MUNICIPAIS

CONVOCAÇÃO PARA A 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DA 
PESSOA IDOSA (COMUPI) – GESTÃO 2021-2023.

A Presidente do COMUPI, Srª. Dalva Maria da Silva, no uso de suas atribuições conforme disposto no 
Art.º 12, inciso I, do Regimento Interno do presente colegiado, CONVOCA os Conselheiros, titulares e 
suplentes, bem como, convida qualquer pessoa interessada na temática da pessoa idosa, para participação 
da 24ª Reunião Ordinária, do presente colegiado, a ser realizada dia 16 de Março de 2023, quinta-
feira, com início as 14h30,  a ser realizada na Casa dos Conselhos, sito a Rua Dr.  Antônio Prudente nº 
1-148 
PAUTA: I) Expediente: Correspondências; II) Ordem do dia: 1 ) –Pleito Eleitoral, eleições para a Gestão 
abril 2023 a abril 2025; 2) – Documento da  2ª Promotoria de Justiça, referente a menores de 60 anos em 
Casa de Repouso; 3) – Comissão de Analise de Projetos, divulgação dos Projetos contemplados pelo Fundo 
Municipal da Pessoa Idosa (FUMPI) com a doação do Imposto de Renda;  4)outros assuntos;

 
Bauru, 09 de Março de 2023

Dalva Maria da Silva
Presidente do COMUPI

AVISOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 089/2023 - PROCESSO Nº 54.798/2022 - CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU – FORNECEDOR: PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA 
EIRELI – Interessado: Todas as Secretarias Municipais, Corpo de Bombeiros, DAE, cujas especificações 
estão indicadas no anexo I e III do Processo Administrativo nº 54.798/2022, mediante emissão de Notas 
de Empenho, conforme termos de sua proposta devidamente anexada ao processo administrativo e preços 
abaixo consignados:
LOTE 01 - CAPAS DE CHUVA - EXCLUSIVO PARA ME E EPP

ITEM UND QTD ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS MARCA E 
CA

VALOR  
UNIT.

1 PEÇA 95

Capa de chuva, na cor amarela, confeccionada em PVC 
ou nylon, com forro de poliéster, com capuz fixo, mangas 

longas, fechamento frontal através de botões plásticos 
de pressão ou zíper, faixas refletivas no peito, costas e 

braços, costuras por meio de solda eletrônica. Tamanho 
M. Aprovado para: Proteção do tronco e membros 

superiores do usuário contra agentes meteorológicos 
(chuva)

BRASCAMP 
– CA 28449 R$ 44,10

2 PEÇA 147

Capa de chuva, na cor amarela, confeccionada em PVC 
ou nylon, com forro de poliéster, com capuz fixo, mangas 

longas, fechamento frontal através de botões plásticos 
de pressão ou zíper, faixas refletivas no peito, costas e 

braços, costuras por meio de solda eletrônica. Tamanho 
G. Aprovado para: Proteção do tronco e membros 

superiores do usuário contra agentes meteorológicos 
(chuva).

BRASCAMP 
– CA 28449 R$ 44,10

3 PEÇA 151

Capa de chuva, na cor amarela, confeccionada em PVC 
ou nylon, com forro de poliéster, com capuz fixo, mangas 

longas, fechamento frontal através de botões plásticos 
de pressão ou zíper, faixas refletivas no peito, costas e 

braços, costuras por meio de solda eletrônica. Tamanho 
GG. Aprovado para: Proteção do tronco e membros 
superiores do usuário contra agentes meteorológicos 

(chuva).

BRASCAMP 
– CA 28449 R$ 44,30

4 PEÇA 130

Capa de chuva, na cor amarela, confeccionada em PVC 
ou nylon, com forro de poliéster, com capuz fixo, mangas 

longas, fechamento frontal através de botões plásticos 
de pressão ou zíper, faixas refletivas no peito, costas e 

braços, costuras por meio de solda eletrônica. Tamanho 
EG. Aprovado para: Proteção do tronco e membros 
superiores do usuário contra agentes meteorológicos 

(chuva).

BRASCAMP 
– CA 28449 R$ 45,30

5 PEÇA 100

Capa de chuva, na cor amarela, confeccionada em PVC 
ou nylon, com forro de poliéster, com capuz fixo, mangas 

longas, fechamento frontal através de botões plásticos 
de pressão ou zíper, faixas refletivas no peito, costas e 

braços, costuras por meio de solda eletrônica. Tamanho 
EXG. Aprovado para: Proteção do tronco e membros 
superiores do usuário contra agentes meteorológicos 

(chuva).

BRASCAMP 
– CA 28449 R$ 45,30

6 PEÇA 54

Capa de chuva, na cor amarela, confeccionada em PVC 
ou nylon, com forro de poliéster, com capuz fixo, mangas 

longas, fechamento frontal através de botões plásticos 
de pressão ou zíper, faixas refletivas no peito, costas e 

braços, costuras por meio de solda eletrônica. Tamanho 
EXGG. Aprovado para: Proteção do tronco e membros 

superiores do usuário contra agentes meteorológicos 
(chuva).

BRASCAMP 
– CA 28449 R$ 45,33

PRAZO: 01 ano – MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 366/2022 – ASSINATURA: 
23/02/2023 – VALIDADE: 22/02/2024.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 138/2023 - PROCESSO Nº 123.328/2022 - CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU – FORNECEDOR: J. C. CORREA ALVES & CIA LTDA EPP – 
Interessado: Secretarias Municipais da Educação, do Meio Ambiente, de Obras, de Agricultura e 
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Abastecimento, Esporte e Lazer e Dae, cujas especificações estão indicadas no Anexos I e III do Edital 
656/2022 do Processo 123.328/2022, mediante emissão de Notas de Empenho, conforme termos de sua 
proposta devidamente anexada ao processo administrativo e preços abaixo consignados:
LOTE 2 – EXCLUSIVO PARA ME E EPP – POSTES DE EUCALIPTO - COD. BEC 4593782
EMPRESA: J.C. CORREA ALVES & CIA LTDA - EPP – CNPJ: 03.676.002/0001-93

ITEM Unid.
Qtd. 
Est. 

Anual
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS ORIGEM/ 

PROCEDÊNCIA

P. 
UNIT. 

R$

P. TOTAL 
R$

01 Peça 217

Poste de eucalipto tratado com CCA, 
tipo leve, essência citriodora, com ø 
mínimo de 15 cm na ponta e 9,00 m 

de comprimento.

BRASIL / 
EUCALIPTO / 

MADTRAT
400,00 86.800,00

02 Peça 58

Poste de eucalipto tratado com CCA, 
essência citriodora com ø mínimo 

de 20 cm na ponta e 8,00 m de 
comprimento.

BRASIL / 
EUCALIPTO / 

MADTRAT
520,00 30.160,00

LOTE 3 – AMPLA PARTICIPAÇÃO – POSTES DE EUCALIPTO - COD. BEC 4593790
EMPRESA: J.C. CORREA ALVES & CIA LTDA - EPP – CNPJ: 03.676.002/0001-93

ITEM Unid.
Qtd. 
Est. 

Anual
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS ORIGEM/ 

PROCEDÊNCIA

P. 
UNIT. 

R$

P. TOTAL 
R$

01 Peça 135
Poste de eucalipto tratado com CCA, 

essência citriodora com ø mínimo de 30 
cm na ponta e 12,00 m de comprimento.

BRASIL / 
EUCALIPTO / 

MADTRAT
2.962,92 399.994,20

02 Peça 66
Poste de eucalipto tratado com CCA, 

essência citriodora com ø mínimo de 50 
cm na ponta e 12,00 m de comprimento.

BRASIL / 
EUCALIPTO / 

MADTRAT
4.512,00 297.792,00

03 Peça 49

Poste de eucalipto tratado com CCA, 
tipo leve, essência citriodora, com ø 

mínimo de 18 cm na ponta e 11,00 m de 
comprimento.

BRASIL / 
EUCALIPTO / 

MADTRAT
940,00 46.060,00

PRAZO: 01 ano – MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 500/2022 – ASSINATURA: 
02/03/2023 – VALIDADE: 01/03/2024.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - Edital nº 075/2023 – Processo nº 78.218/2022 – 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 037/2023 – do tipo MENOR PREÇO POR LOTE – PARTICIPAÇÃO 
EXCLUSIVA DE ME E EPP - Objeto: AQUISIÇÃO DE 36 (TRINTA E SEIS) UNIDADES 
DE ARMAZENAMENTO DE ESTADO SÓLIDO SSD, CONFORME ESPECIFICAÇÕES 
CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL. Interessada: Secretaria Municipal de Finanças. Data da 
Abertura da Sessão: 29/03/2023 as 9h30. Informações e edital na Secretaria de Administração/Divisão 
de Licitações, sito na Praça das Cerejeiras, 1-59, Vila Noemy – 2º andar, sala 10 - CEP. 17.014-500 – 
Bauru/SP, no horário das 08h às 12h e das 13h às 17h e fones (14) 3235-1113 ou através de download 
gratuito no site www.bauru.sp.gov.br ou através do site www.bec.sp.gov.br - Oferta de Compra: 
820900801002023OC00107, onde se realizará a sessão de pregão eletrônico, com os licitantes devidamente 
credenciados.
Bauru, 15/03/2023 – Ana Carolina de Carvalho Fraga – Diretora Subst. da Divisão de Licitação.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - Edital nº 089/2023 – Processo nº 169.350/2022 
– Modalidade: Pregão Eletrônico nº 039/2023 – do tipo MENOR PREÇO POR LOTE – COTA 
RESERVADA PARA ME E EPP - Objeto: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, SENDO CAMISETAS, 
CAMISAS E CALÇAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO 
EDITAL. Interessada: Secretaria Municipal das Administrações Regionais. Data da Abertura da Sessão: 
29/03/2023 as 14h30. Informações e edital na Secretaria de Administração/Divisão de Licitações, sito na 
Praça das Cerejeiras, 1-59, Vila Noemy – 2º andar, sala 10 - CEP. 17.014-500 – Bauru/SP, no horário das 
08h às 12h e das 13h às 17h e fones (14) 3235-1113 ou através de download gratuito no site www.bauru.
sp.gov.br ou através do site www.bec.sp.gov.br - Oferta de Compra: 820900801002023OC00148, onde 
se realizará a sessão de pregão eletrônico, com os licitantes devidamente credenciados.
Bauru, 15/03/2023 – Ana Carolina de Carvalho Fraga – Diretora Subst. da Divisão de Licitação.

NOTIFICAÇÃO DE DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO E REPUBLICAÇÃO DE ABERTURA COM 
DEVOLUÇÃO DE PRAZO Edital n.º 14/2023 - Processo nº 163.044/2022 – Modalidade: Pregão 
Eletrônico nº 575/2022 – Tipo: Menor Preço por Lote – AMPLA PARTICIPAÇÃO - Objeto: AQUISIÇÃO 
DE 4.000 (QUATRO MIL) METROS QUADRADOS DE TELA MOSQUITEIRA EM ALUMÍNIO, 
MALHA 14 FIO 31MM, COM EXECUÇÃO DE MOLDURA EM ALUMÍNIO DE 1,5 A 2 CM DE 
LARGURA, PARA PORTAS, JANELAS E GUICHÊS, INCLUSA INSTALAÇÃO, DEVIDAMENTE 
ESPECIFICADOS NO ANEXO I DO EDITAL, ATRAVÉS DE CONTRATO– Interessada: Secretaria 
Municipal da Educação. D E C I S Ã O: A Sra. Prefeita Municipal, embasado nos pareceres apensado ao 
processo DEFERIU a impugnação apresentada e DECIDE pela REPUBLICAÇÃO DA ABERTURA. 
O RECEBIMENTO DA PROPOSTA ELETRÔNICA: Até às 9h do dia 29 de março de 2023. 
ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: às 09h do dia 29 de março de 2023. A impugnação e a decisão 
na íntegra encontram-se a disposição na Divisão de Compras e Licitações ou através do endereço: http://
www.bauru.sp.gov.br/administracao/licitacoes/. 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) 3214-3307/3214-4744. O Edital está disponível através de download gratuito 
no site www.bauru.sp.gov.br, e poderá ser acessado também através do site www.bec.sp.gov.br, OC: 
820900801002023OC00147 onde se realizará a sessão de pregão eletrônico. Bauru, 15/03/2023 – Cassia 
C. Nunes Pereira – Diretora da Divisão de Compras e Licitações–SME.

AVISO DE RETOMADA DE LICITAÇÃO - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 158.032/2022 – Modalidade: Pregão Eletrônico n° 10/2023 – Sistema de Registro de Preço - 
AMPLA PARTICIPAÇÃO – por meio da INTERNET – Tipo Menor Preço por Item – Objeto: aquisição 
anual estimada de diversos medicamentos para o Município. Aberto no dia 03/03/2023 às 09h00m.
Notificamos aos interessados no certame epigrafado que a sessão pública da referida licitação será 
RETOMADA em 22/03/2023 às 09h00m – oferta de compra OC 820900801002023OC00083 – Item 
12 - Destinada à AMPLA PARTICIPAÇÃO.
Bauru, 15/03/2023 – 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: 157.844/2022 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 6/2023 – Sistema de Registro de Preço 
– AMPLA PARTICIPAÇÃO – por meio da INTERNET – Tipo Menor Preço por Item – Objeto: aquisição 
anual estimada de diversos medicamentos para atendimento a demanda da Secretaria Municipal de Saúde 
do Município de Bauru.  A Data do Recebimento das Propostas será até dia 29/03/2023 às 09h00m - A 
abertura da Sessão dar-se-á no dia 29/03/2023 às 09h00m – 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) 3104-1463/1464, ou pelo site www.
bauru.sp.gov.br ou www.bec.sp.gov.br, OC 820900801002023OC00079, onde se realizará a sessão de 
pregão eletrônico, com os licitantes devidamente credenciados.
Bauru, 15/03/2023 – 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: 144.432/2022 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 485/2022 – AMPLA PARTICIPAÇÃO 
– por meio da INTERNET – Tipo Menor Preço por Lote – Objeto: aquisição de 3 (três) unidades de 
aparelho de ultrassom com plataforma digital com carro para transporte e 1 (um) aparelho de ultrassom 
portátil com plataforma digital sem carro para transporte para o Município. A Data do Recebimento 
das Propostas será até dia 29/03/2023 às 09h00m - A abertura da Sessão dar-se-á no dia 29/03/2023 às 
09h00m– Pregoeiro: Victor Gustavo Boronelli Schiaveto.  O Edital completo e informações poderão 
ser obtidos na Divisão de Compras e Licitações, Rua Gérson França, 7-49, 1º andar, CEP: 17015-200 
– Bauru/SP, fone (14) 3104-1463/1465, ou pelo site www.bauru.sp.gov.br ou www.bec.sp.gov.br, OC 
820900801002023OC00145 onde se realizará a sessão de pregão eletrônico, com os licitantes devidamente 
credenciados.
Bauru, 15/03/2023 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Mariana Mendes Vilela Avallone – Diretora da Divisão de Compras e Licitações – S.M.S.

NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO / HOMOLOGAÇÃO - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE BAURU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 118.422/2022 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 544/2022 – EXCLUSIVA PARA 
PARTICIPAÇÃO DE ME’S E EPP’S – por meio da INTERNET – Tipo Menor Preço por Item – Objeto: 
aquisição de 24 (Vinte e Quatro) unidades de Fantoche Macromodelo para ação de promoção de saúde 
bucal nas unidades escolares municipais. Aberto no dia: 09/03/2023 às 09h. Notificamos aos interessados 
no Processo licitatório epigrafado, que o julgamento e a classificação havidos, foram adjudicados pelo 
pregoeiro em 14/03/2023 e devidamente homologado pela Sra. Secretária Municipal de Saúde em 
14/03/2023, à empresa abaixo:
COMERCIAL MUNICK LTDA
Item 01 – Fantoche odontológico pelúcia com macro arcada e macro escova MARCA/MODELO: 
D-Express - 41cm animais, à R$ 336,00 unitário, totalizando à empresa o valor de R$ 8.064,00
Bauru, 15/03/2023 – 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: 166.689/2022 – Modalidade: Pregão Eletrônico n° 558/2022 – Sistema Registro de Preço – 
AMPLA PARTICIPAÇÃO – por meio da INTERNET – Tipo Menor Preço por Lote – Objeto: aquisição 
anual estimada de diversos materiais hospitalares e correlatos para atendimento aos pacientes no 
Município de Bauru. Aberto no dia: 01/03/2023 às 9h. Notificamos aos interessados no Processo licitatório 
epigrafado, que o julgamento e a classificação havidos, foram devidamente homologados pela Sra. 
Secretária Municipal de Saúde em 15/03/2023, as empresas abaixo:
ALFAPLAST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA - ME
Lote 14 - Item 17 – Tubo; Em Polipropileno; Tipo Falcon, Graduado; à R$ 0,4440 unitário, marca/
fabricante: ALFA 415E;  
BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
Lote 08 - Item 09 - SCALP Nº 23 - Dispositivo Para infusão Venosa Periférica; Com Agulha Em Aço Inox 
Siliconizada; à R$ 0,370 unitário; Caixas com 100 unidades; marca/fabricante: MEDIX;  
Lote 08 - Item 10 - SCALP DESCARTÁVEL CALIBRE 25G - Dispositivo Para Infusão Venosa Periférica; 
à R$ 0,370 unitário; Caixas com 100 unidades; marca/fabricante: MEDIX;  
Lote 08 - Item 11 - SCALP Descartável Calibre 27g - Dispositivo Para Infusão Venosa Periférica; à R$ 
0,370 unitário; Caixas com 100 unidades; marca/fabricante: MEDIX;  
Lote 10 - Item 13 - Seringa Descartável Tuberculina 1 Ml C/ Agulha 0,38 X 13 Mm; à R$ 0,350 unitário; 
Caixas com 1.000 unidades; marca/fabricante: INJEX;  
CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA
Lote 12 - Item 15 - Tira Reagente Para Diagnostico De Gravidez - Teste De Gravidez; à R$ 0,550 unitário; 
Caixas com 100 unidades; marca/fabricante: CEPALAB / QINGDAO HIGHTOP BIOTECH CO. LTD
CIRÚRGICA UNIÃO LTDA
Lote 04 - Item 04 - Lamina De Bisturi; Em Aço Carbono; Número 15; à R$ 0,220 unitário; marca/
fabricante: DESCARPACK
Lote 04 - Item 05 - Lamina De Bisturi; Em Aço Carbono; Número 23; à R$ 0,220 unitário; marca/
fabricante: DESCARPACK
CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME
Lote 02 - Item 02 - Fluxometro; Para Oxigênio; Corpo De Metal Cromado; Com Escala Graduada De 0 A 
15 L/Mim; à R$ 45,0000 unitário; marca/fabricante: IFAB – IFAB INDUSTRIA
DENTMED - MATERIAIS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA
Lote 01 - Item 01 - Fio De Sutura Nylon; Monofilamento De Poliamida Preto; à R$ 1,6600 unitário; Caixas 
com 24 unidades; marca/fabricante: MEDIX
L C MED MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA
Lote 07 - Item 08 - Luva Plástica Descartável Tamanho Único; à R$ 0,019 unitário; marca/fabricante: 
MEDIX
LOGGEN PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
Lote 11 - Item 14 - SWAB - Haste P/ Coleta De Secreção Extremidade De Rayon: à R$ 0,2900 unitário; 
Caixas com 100 unidades; marca/fabricante: LABOR IMPORT
PONTUAL COMERCIAL EIRELI
Lote 13 - Item 16 - Tubo De Látex Nº 200 – Metro; à R$ 0,9800 metro; marca/fabricante: PREMIUM
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Lote 03 - Item 03 - Gaze Hidrófila; De Fios De 100% Algodão Branco; Com No Mínimo 13 Fios Sendo 
3 Dobras E 8 Camadas; Medindo Aproximado De 90 Cm X 90 M; à R$ 53,0555 rolo; marca/fabricante: 
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NATALY / AMED
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA
Lote 05 - Item 06 - Luva Cirurgica Esteril  Nº 6.5 – Par: Luva Cirúrgica; à R$ 1,1400 par; Caixas com 200 
pares; marca/fabricante: LIFE PLUS
Lote 06 - Item 07 - Luva Para Procedimento; Em Vinil Transparente Atóxica E Antialérgica; à R$ 11,0606 
caixa; Caixas com 100 unidades; marca/fabricante: BLUE SAIL
FRACASSADO
Lote 09 - Item 12 - SCALP Descartável Nº 21g/7 Para Vacutainer C/ Dispos – Peça - Scalp Nº 21g/7; 
Bauru - 15/03/2023 - 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: 166.689/2022 – Modalidade: Pregão Eletrônico n° 558/2022 – Sistema Registro de Preço – 
AMPLA PARTICIPAÇÃO – por meio da INTERNET – Tipo Menor Preço por Lote – Objeto: aquisição 
anual estimada de diversos materiais hospitalares e correlatos para atendimento aos pacientes no 
Município de Bauru. Ficam convocadas, dentro do prazo de cinco (05) dias úteis a contar da data 
desta publicação, para assinatura da ata, as empresas abaixo:
ALFAPLAST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA - ME
BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA
CIRÚRGICA UNIÃO LTDA
CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME
DENTMED - MATERIAIS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA
L C MED MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA
LOGGEN PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
PONTUAL COMERCIAL EIRELI
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA
Bauru, 15/03/2023 – 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: 157.846/2022 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 569/2022 – Sistema de Registro de 
Preço – AMPLA PARTICIPAÇÃO – por meio da INTERNET – Tipo Menor Preço por Item – Objeto: 
aquisição anual estimada de diversos medicamentos para o Município. Aberto no dia: 03/03/2023 às 9h. 
Notificamos aos interessados no Processo licitatório epigrafado, que o julgamento e a classificação havidos, 
foram devidamente homologados pela Sra. Prefeita Municipal de Bauru em 14/03/2023 e pela Sra. 
Secretária Municipal de Saúde em 14/03/2023, às empresas abaixo:
CCP MED DISTRIBUIDORA EIRELI EPP
Item 07 – Protetor Solar; Fps 30, Com Protecao para Raios Uva/uvb, Com Repelente de Inseto, Vitamina 
E; Forma de Apresentacao Em Frasco de no mínimo 120 ml; à R$ 11,63 unitário, marca/fabricante: 
COSMODERMA /PROSUN FPS 30 C/REPELENTE - CX. C/ 24 FRASCOS;
CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA
Item 01 – Cloreto de Potássio 191mg/ml (19,1%), Forma de Apresentação: Frasco-ampola/Seringa 
Preenchida/Ampola 10ml; à R$ 0,4466 unitário, marca/fabricante: SAMTEC – CX  C/ 200 AMPOLAS;
COMERCIAL RIFARMA DE MEDICAMENTOS LTDA
Item 03 – Cetoconazol 20 Mg/g; Forma Farmaceutica Creme Dermatologico; Forma de Apresentacao 
Bisnaga/tubo/pote de no mínimo 20g; à R$ 6,165 unitário, marca/fabricante: HIPOLABOR/ GENERICO 
– CX C/ 100 UNIDADES;
Item 04 – Sulfadiazina de Prata 10 Mg/g, Forma de Apresentação: Forma de Apresentacao Bisnaga/pote 
de 30g; à R$ 5,05 unitário, marca/fabricante: NATIVITA/ GENERICO – CX C/ 200 UNIDADES;
CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.
Item 02 – Biperideno, Lactato 5mg/ml; Forma Farmaceutica Solucao Injetavel; Forma de Apresentacao 
Ampola 1ml; à R$ 2,28 unitário, marca/fabricante: CINETOL/CRISTÁLIA - CX. C/ 25 UNIDADES;
DENTAL PRIME PROD. ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Item 06 – Anestesico Local Injetavel de Uso Odontologico; a Base de Cloridrato de Lidocaina 2% e 
Epinefrina (1:100.000); Tubete de Vidro Com 1,8ml; à R$ 1,82 unitário, marca/fabricante:  ALPHACAINE 
/ DFL - CX. C/ 50 UNIDADES;
ITEM FRACASSADO:
Item 07 - Amoxicilina 250mg/5ml; Clavulanato de Potassio 62,5mg/5ml; Forma Farmaceutica Po para 
Suspensao Oral; Forma de Apresentacao Frasco com no mínimo 75ml.;
Bauru - 15/03/2023 - 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: 157.846/2022 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 569/2022 – 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. Ficam convocadas, dentro do 
prazo de cinco (05) dias úteis a contar da data desta publicação, para assinatura da ata, as empresas 
abaixo:
CCP MED DISTRIBUIDORA EIRELI EPP.
CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA.
COMERCIAL RIFARMA DE MEDICAMENTOS LTDA.
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.
DENTAL PRIME PROD. ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.
Bauru, 15/03/2023 – 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: 54.277/2022– Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 53/2023 – Sistema de Registro de Preço – 
AMPLA PARTICIPAÇÃO – por meio da INTERNET – Tipo Menor Preço por Item – Objeto: aquisição 
anual estimada de eletrodomésticos diversos para reestruturação das unidades atendidas pela Secretaria 
Municipal de Saúde de Bauru. Aberto no dia: 03/03/2023 às 9h. Notificamos aos interessados no Processo 
licitatório epigrafado, que o julgamento e a classificação havidos, foram devidamente homologados pela 
Sra. Secretária Municipal de Saúde em 14/03/2023, às empresas abaixo:

ADALBERTO CREMONINI BOMBARDA E CIA LTDA
Item 04 – Banqueta Escada; Em Aco; Com Altura Aproximada De 60 Cm; Com 3 Degraus Antiderrapantes 
Dobraveis, Incluindo Assento (Plataforma); Com Acabamento Em Aco Inoxidavel; Pes Com Sapatas; 
Capacidade Minima De 100kg, à R$ 265,00 unitário, marca/fabricante: UTILAÇO 3 DEGRAUS 
DOBRAVEL 100KG.
METAWELL COMERCIAL LTDA
Item 02 – DESUMIDIFICADOR DE AR, 110V, PORTATIL, BRANCO: Com Alca e Rodizios; Em Plastico 
ABS; Capacidade de Condensacao (24h): 20l / Dia, a 30 Graus Celsius, 80% UR; Ambiente Com Area 
Minima 25m2, Capacidade do Coletor Minimo 4,5l, 127v, Vazao Minima de Ar:160m3/h; Peso Minimo 
12.7 Kg, Gas Ecologico R410a, Com Funcao Timer e Display, à R$ 3.209,00 unitário, marca/fabricante: 
GENERAL HEATER GHD-2000.
QUALITY ELETROMOVEIS LTDA
Item 01 – Bebedouro Industrial C/ 3 Torneiras: Bebedouro Eletrico; De Tipo Industrial, Capacidade Do 
Reservatorio 100 Litros; Gabinete Em Aco Inoxidavel Aisi 430; Com Aparador Frontal; Com 03 Torneiras 
Frontais Cromadas; Sendo 01 Torneira Removivel; Reservatorio Em Isolamento Termico Do Reservatorio 
Em Epsi1; Com Serpentina Interna Em Aco Inoxidavel Aisi 304l Atoxica, Gas R-134a, à R$ 2.000,00 
unitário, marca/fabricante: GIRA - 0100.
ITEM FRACASSADO
Item 03 - Escada; Em Aluminio; Tipo De Abrir, Uso Domestico; Medindo 1,60 M (Em Uso); Com 07 
Degraus; Degraus Largos (aprox. 16 Cm), Corrimao de Apoio Duplo; Com Capacidade de Ate 150 Kg; 
Com Sapatas Antiderrapantes; Garantia Minima de 12 Meses;
Bauru, 15/03/2023 - compras _saude@bauru.sp.gov.br 
Mariana Mendes Vilela Avallone – Diretora da Divisão Compras e Licitações– S.M.S.

AVISO DE CONVOCAÇÃO - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 54.277/2022 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 53/2023 – Sistema de Registro de Preço 
– DIFERENCIADA NO MODO COTA RESERVADA PARA ME E EPP – por meio da INTERNET 
– Tipo Menor Preço por Item – Objeto: aquisição anual estimada de eletrodomésticos diversos para 
reestruturação das unidades atendidas pela Secretaria Municipal de Saúde de Bauru. Ficam convocadas, 
dentro do prazo de cinco (05) dias úteis a contar da data desta publicação, para assinatura da ata, as 
empresas abaixo:
ADALBERTO CREMONINI BOMBARDA E CIA LTDA
METAWELL COMERCIAL LTDA
QUALITY ELETROMOVEIS LTDA
Bauru, 15/03/2023 - 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 – Modalidade: Pregão Eletrônico n° 574/2022 – AMPLA PARTICIPAÇÃO – 
Processo: 157.841/2022 – Objeto: aquisição anual estimada de diversos medicamentos para o Município. 
Proponentes num total de 45 empresas. CONTRATANTE: Município de Bauru – Prazo de Validade: 01 
(um) ano – Assinatura em 24/02/2023 - Contratadas:
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA. - ATA N° 125/2023
CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA. - ATA N° 126/2023
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 
- ATA N° 127/2023
CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. – ATA Nº 128/2023
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. – ATA Nº 129/2023
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. – ATA Nº 130/2023
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA. – ATA Nº 131/2023
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. – ATA Nº 132/2023
TECHPHARMA HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. – ATA 
Nº 133/2023
Bauru, 15/03/2023 - compras_saude@bauru.sp.gov.br
Mariana Mendes Vilela Avallone – Diretora da Divisão de Compras e Licitações -  S.M.S.

FUNDAÇÃO ESTATAL REGIONAL DE SAÚDE DA REGIÃO DE BAURU – FERSB

PROCESSO SELETIVO 001/2022
CANDIDATOS CONVOCADOS PARA VAGAS

NOME CARGO CLASS.

ADEILSON SOUZA DOS SANTOS AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO 2º

De acordo com o Edital Normativo do Processo Seletivo 001/2022 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.

Rua Cussy Junior, 9-59 – Centro – Bauru/SP - CEP. 17.015-021 – Telefones: 14 3227-8057 / 14 
99617-2208

EMAIL: fundacao.saude@bauru.sp.gov.br

Seção IV
Autarquias e Empresa

Pública
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COHAB - Companhia de Habitação
Popular de Bauru

Everson Demarchi
Presidente

COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU – COHAB BAURU
INSTRUMENTO DE AUTORIZAÇÃO  DE USO NÃO ONEROSA
ORIGEM: PE 208/23
AUTORIZADO: Liga Bauruense de Futebol de Salão
OBJETO: autorização de uso de um terreno, referente a matricula 19.157 – na cidade Bauru- SP
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 MESES
DATA DA ASSINATURA: 04/02/2023

COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU – COHAB BAURU
INSTRUMENTO DE AUTORIZAÇÃO  DE USO NÃO ONEROSA
ORIGEM: PE 204/23
AUTORIZADO:  Prefeitura Municipal de Avanhandava
OBJETO: autorização de uso de um terreno, referente a matricula 52.880  na cidade de Avanhandava- SP
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 MESES
DATA DA ASSINATURA: 24/02/20223.

COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU – COHAB BAURU
INSTRUMENTO DE AUTORIZAÇÃO  DE USO ONEROSA
ORIGEM: Pe 202/23
AUTORIZADO:  Silvio Cezar Medeiros e Débora Ap. Piras Medeiros
OBJETO: autorização de uso de um terreno, referente a matricula 28.173  na cidade de Lençóis Paulista- SP
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 MESES
DATA DA ASSINATURA: 15/02/2023

COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU – COHAB BAURU
INSTRUMENTO DE AUTORIZAÇÃO  DE USO NÃO ONEROSA
ORIGEM: Pe 203/23
AUTORIZADO:  João Roberto Nunes da Costa
OBJETO: autorização de uso de um terreno, referente as matriculas 125.024 e 125.025  na cidade de 
Bauru- SP
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 MESES
DATA DA ASSINATURA: 11/02/2023

DAE
Departamento de Água e Esgoto

Leandro Dias Joaquim
Presidente

HOMOLOGAÇÃO
ESTÁGIO PROBATÓRIO DE SERVIDORES

HOMOLOGO, nos termos da legislação vigente e considerando os resultados das Avaliações de 
Desempenho, a aprovação do Estágio Probatório do servidor a seguir relacionado, confirmando sua 
efetivação no Departamento de Água e Esgoto de Bauru:

Servidor Matrícula Cargo Efetivo Data Homologação
Gustavo Soares Lopes Bela 103.400 Encanador 24/02/2023

Bauru, 09 de março de 2023
Leandro Dias Joaquim

Presidente

PUBLICAÇÃO PARA OS FINS DA
LEI FEDERAL Nº 8666/93

AVISOS DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU/SP

Informações:

Serviço de Compras do DAE, Rua Padre João nº 11-25, Vila Santa Tereza, CEP: 17.012-020, Bauru/SP, no 
horário das 08:00 às 17:00 horas e fones: (14) 3235-6146, 3235-6172, 3235-6173 ou 3235-6168. Os Editais 
do DAE estão disponíveis através de download gratuito no site www.daebauru.sp.gov.br.

Processo Administrativo nº 5240/2022 - DAE
Pregão Eletrônico nº 025/2023 - DAE
Objeto: Aquisição de placa vibratória, compactador de solo, cortador de pedra e ferro, máquina de 
cortar asfalto, rolo compactador não tripulável, insuflador de fumaça e líquido gerador de fumaça, 
conforme especificações contidas no Anexo I do Edital.
Data de recebimento das propostas: até 29/03/2023, às 08:30 horas.
Abertura da Sessão: 29/03/2023, às 08:30 horas.
Início da Disputa de Preços: 29/03/2023, às 09:00 horas.
Pregoeiro Titular: Hilda Cardoso da Silva
Pregoeiro Substituto: Renan Sampaio Oliveira

Processo Administrativo nº 5498/2022 - DAE
Pregão Eletrônico nº 026/2023 - DAE
Objeto: Contratação de empresa especializada para manutenção no munck marca MADAL Palfinger 
modelo PKK23000C, instalado na viatura V-216, Ford Cargo, modelo 1719, conforme especificações 
contidas no Anexo I do Edital.
Data de recebimento das propostas: até 30/03/2023, às 08:30 horas.
Abertura da Sessão: 30/03/2023, às 08:30 horas.
Início da Disputa de Preços: 30/03/2023, às 09:00 horas.
Pregoeiro Titular: Eduardo Jacobini Germano
Pregoeiro Substituto: Thaís de Moraes Perseguim

SERVIÇO DE RECEITA

DEFERIDOS:
Processo Interessado(s) Assunto

2693/2021 Virginia Trombini Transferência de Débitos
818/2022 DAYANE APARECIDA RIBEIRO ANALISE DE CONTA
6255/2022 Carlos Alberto de Assis Bastos Vazamento Interno
7372/2022 Vagneia Marques da Silva Transferência de Débitos
877/2023 JURANDIR JOSE DE SOUZA ANALISE DE CONTA – ERRO DE LEITURA
1658/2023 Manoel Santiago dos Santos Transferência de Débitos

INDEFERIDOS:
Processo Interessado(s) Assunto

1173/2019 Valdir Carneiro de Souza Transferência de Débitos

8042/2019 Paulo Rogerio Alves de 
Siqueira

Análise de vazamnto – documento solicitados não foram 
encaminhados

4183/2020 CLAUDIO ROBLES 
RIBEIRO ANALISE DE CONTA

4647/2020 GENI MARTINS 
RODRIGUES ANALISE DE CONTA

4829/2020 BEATRIZ RAFAELA 
RINALDI MOREIRA ANALISE DE CONTA

5961/2020 Marcelo Rodrigues da Silva Análise de contas
8512/2020 Tadeu de Almeida Figueiredo Análise de contas

8655/2020 Rosa de Quintal Platero Análise de vazamnto – documento solicitados não foram 
encaminhados

5320/2021 Cleuza Oliveira de Araujo Análise de conta

6979/2021 Juliana Aparecida Pontes dos 
Santos Análise de conta

7791/2021 Denilson Machado de Jesus Análise de conta

8984/2021 Maria Aparecida Rodrigues 
Ramos Análise de conta

9050/2021 Gina Aparecida Alves Ferreira Análise de conta
9233/2021 Rosimeire Ribeiro Cherobim Análise de conta
9281/2021 Regina Elizabete Santos Barros Análise de conta
1630/2022 Dalva Alexandre da Silva Análise de conta
2835/2022 Marcia Gomes da Silva Análise de conta
4201/2022 Claudio Herrera Perez Análise de conta

4440/2022 Lilian de Paula Leite 
Raymundo Fernandes Análise de conta

5928/2022 Joao Carlos Banzatto Análise de conta
6100/2022 Willian de Almeida Bueno Análise de conta
6242/2022 Rosana Gorni Análise de conta

6360/2022 Antonio Marcos do 
Nascimento Análise de Conta – Vazamento

6885/2022 Amelia de Freitas Análise de conta
6974/2022 Antonio Aparecido Maldonado Análise de conta
8368/2022 Eli Parreira de Miranda Análise de conta

PARCIALMENTE DEFERIDOS:
Processo Interessado(s) Assunto

1875/2018 Mario Macedo Neto Análise de contas
790/2020 Natanael Rodrigues de Souza Análise de conta
1251/2020 Lucia Helena Lima Andreatta Análise de conta
1836/2020 Fábio Henrique da Cunha Análise de vazamento
2328/2020 Maria Fatima Pereira Santos Análise de conta
7113/2020 Danielle Regina Vieira Azevedo Análise de conta
7899/2021 Noriley Bastos Furlan Análise de conta

NOTIFICAÇÃO DE DEBITOS
Em atendimento à Resolução DAE nº 21/2009 – artigo 3º, NOTIFICAMOS os responsáveis pelos 
imóveis correspondentes ao Processos Administrativos e Códigos abaixo relacionados, DA EXISTÊNCIA 
DE DÉBITO, a fim de promoverem a regularização de DÉBITO no prazo de 30 (trinta) dias, a partir 
da publicação desta. A não regularização implicará na Inscrição do Débito em Divida Ativa e Execução 
Fiscal. Tal regularização deverá ser feita através do atendimento ao público no POUPATEMPO, sito à Rua 
Inconfidência 4-50, das 09h às 17h de segunda a sexta-feira e aos sábados das 09h às 13h, sendo necessário 
realizar agendamento prévio através do site (https://www.poupatempo.sp.gov.br/).
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Inscrição Processo Ano
4.757.700-44 1173 2019
2.531.700-91 5818 2020
5.215.699-86 7372 2022
4.027.341-78 1658 2023

SOLICITAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO:
PARA PROSSEGUIMENTO DA SOLICITAÇÃO, SE FAZ NECESSÁRIA A APRESENTAÇÃO DOS 
DOCUMENTOS ABAIXO LISTADOS, NO PRAZO MÁXIMO DE 15(QUINZE) DIAS, SOB PENA DE 
INDEFERIMENTO DO PROCESSO:
Processo Interessado(s) Documento a ser apresentado

2613/2021
Walter 

Fernandes da 
Silva

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

2685/2021
Paulino 

Loyola da 
Silva

I - Declaração descrevendo a ocorrência do vazamento interno não aparente, 
bem como as providências adotadas para a correção do problema; II – Nota 
fiscal ou recibo com identificação do prestador do serviço (CPF ou CNPJ), 

acompanhado de relatório descrevendo o serviço executado, com a indicação 
dos materiais utilizados;

3742/2021
Selma dos 

Santos 
Azavedo

II – Nota fiscal ou recibo com identificação do prestador do serviço (CPF ou 
CNPJ), acompanhado de relatório descrevendo o serviço executado, com a 

indicação dos materiais utilizados; ;

8664/2021
Maria 

Aparecida de 
Moraes

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

6360/2022
Antonio 

Marcos do 
Nascimento

Documentação para alteração cadastral

EMDURB - Empresa Municipal de 
Desenvolvimento Urbano e Rural

Donizete do Carmo dos Santos
Presidente

JARI EMDURB - JULGAMENTOS

Recursos apreciados em reunião dia 20/03/2023- 17:30 

TEMPESTIVOS
COMUNICADO A primeira Junta Administrativa de Recursos de Infrações do Município de Bauru /SP 
COMUNICA, em face a Lei nº. 4.566/00, que os recursos administrativos discriminados, serão apreciados 
na ordem relacionada, no TERMINAL RODOVIÁRIO, Praça João Paulo II, s/n°
30159/2023
30158/2023

INTEMPESTIVOS
COMUNICADO A primeira Junta Administrativa de Recursos de Infrações do Município de Bauru /SP 
COMUNICA, em face a Lei nº. 4.566/00, que os recursos administrativos discriminados, serão apreciados 
na ordem relacionada, no TERMINAL RODOVIÁRIO, Praça João Paulo II, s/n°
31149/2023

Renata Dias da Silva - Presidente da JARI

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

David José Françoso
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 

davidfrancoso@funprevbauru.sp.gov.br

Controladoria Interna 
tamiriscardoso@funprevbauru.sp.gov.br

Procuradoria 
eduardorala@funprevbauru.sp.gov.br 

michelcamargo@funprevbauru.sp.gov.br 

Divisão Administrativa 
louisecandido@funprevbauru.sp.gov.br 

Divisão Previdenciária 
adaolofrano@funprevbauru.sp.gov.br 

Divisão Financeira 
diogopereira@funprevbauru.sp.gov.br 

Núcleo de Gerenciamento dos Investimentos 
luizmacedo@funprevbauru.sp.gov.br 

OUVIDORIA 
ouvidoria@funprevbauru.sp.gov.br 

Canal condutor de opiniões, reclamações e denúncias, garantindo o princípio da ética, da eficiência e da 
transparência!!!

PORTARIAS DA PRESIDÊNCIA

PORTARIA Nº 080/2023
APOSENTA voluntariamente, com paridade a partir de 15 de março de 2023 o(a) Sr(a). Lucinéia de 
Oliveira, portador(a) do RG nº 20.XXX.XXX-4 SSP/SP e CPF/MF nº 137.XXX.XXX-44, PIS/PASEP nº 
12409660306, servidor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Bauru, Secretaria de Negócios Jurídicos, cargo 
efetivo de Técnico em Gestão Administrativa e Serviços – Técnico de Administração, matrícula funcional 
nº 17.473, padrão A-32, com proventos integrais conforme procedimento administrativo nº 045/2023, uma 
vez atendidas às condições estabelecidas no artigo 145-A incisos I, II e III da Lei Municipal nº 4830/2002 
com a redação dada pela Lei Municipal nº 5397/2006 e artigo 04, §§09 e 10 da Emenda Constitucional nº 
103/2019.
Bauru, 15 de março de 2023.

PORTARIA Nº 081/2023
APOSENTA voluntariamente, com paridade a partir de 15 de março de 2023 o(a) Sr(a). Manoel Quintana 
de Moura, portador(a) do RG nº 8.XXX.XXX-4 SSP/SP e CPF/MF nº 709.XXX.XXX-20, PIS/PASEP 
nº 10698345948, servidor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Bauru, Secretaria de Bem-Estar Social, cargo 
efetivo de Agente em Manutenção, Conservação e Transporte – Motorista, matrícula funcional nº 23.601, 
padrão B-18, com proventos integrais conforme procedimento administrativo nº 3030/2022, uma vez 
atendidas às condições estabelecidas no artigo 145 incisos I, II, III e IV da Lei Municipal nº 4830/2002 
com a redação dada pela Lei Municipal nº 5397/2006 e artigo 04, §§09 e 10 da Emenda Constitucional nº 
103/2019.
Bauru, 15 de março de 2023.

PORTARIA Nº 082/2023
APOSENTA voluntariamente, com paridade a partir de 15 de março de 2023 o(a) Sr(a). Rogéria Aparecida 
de Souza, portador(a) do RG nº 18.XXX.XXX-6 SSP/SP e CPF/MF nº 137.XXX.XXX-27, PIS/PASEP 
nº 12297637472, servidor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Bauru, Secretaria de Saúde, cargo efetivo 
de Assistente em Gestão Administrativa e Serviços – Atendente, matrícula funcional nº 22.159, padrão 
C-19, com proventos integrais conforme procedimento administrativo nº 275/2023, uma vez atendidas às 
condições estabelecidas no artigo 145-A incisos I, II e III da Lei Municipal nº 4830/2002 com a redação 
dada pela Lei Municipal nº 5397/2006 e artigo 04, §§09 e 10 da Emenda Constitucional nº 103/2019.
Bauru, 15 de março de 2023.

PORTARIA Nº 083/2023
APOSENTA voluntariamente, com paridade a partir de 15 de março de 2023 o(a) Sr(a). Solange Aparecida 
Rodrigues da Costa, portador(a) do RG nº 7.XXX.XXX-5 SSP/SP e CPF/MF nº 001.XXX.XXX-62, PIS/
PASEP nº 10717127432, servidor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Bauru, Secretaria de Educação, cargo 
efetivo de Especialista em Educação - Professor de Educação Básica – Infantil, matrícula funcional nº 
25.174, padrão B-13, com proventos integrais conforme procedimento administrativo nº 423/2023, uma 
vez atendidas às condições estabelecidas no artigo 145 incisos I, II, III e IV da Lei Municipal nº 4830/2002 
com a redação dada pela Lei Municipal nº 5397/2006 e artigo 04, §§09 e 10 da Emenda Constitucional nº 
103/2019.
Bauru, 15 de março de 2023.

NOTIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO – FUNDAÇÃO DE 
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DE BAURU 
– FUNPREV – Processo n.º 633/2022 – Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 03/2023 – Objeto: 
contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção corretiva e 
preventiva, com o fornecimento de peças e acessórios originais ou genuínos e garantir a implantação 
do Plano de Manutenção, Operação e Controle – PMOC, assim como manter um responsável técnico 
habilitado com a emissão da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, conforme Portaria 
n.º 3523, de 28 de agosto de 1998 do Ministério da Saúde, bem como a Resolução n.º 09, de 16 
de janeiro de 2003 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, demais legislações pertinentes e 
posteriores alterações, nos aparelhos de ar condicionado, bem como de cortinas de ar da Fundação 
de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru – FUNPREV, conforme 
especificações técnicas contidas no Anexo I do presente Edital. Notificamos os interessados no 
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processo licitatório epigrafado que o julgamento e classificação havidos foram homologados e 
adjudicados pela Presidência da FUNPREV em 02/03/2023 à empresa:
Item 1 – Speedy Refrigeração ltda.

Bauru, 14 de março de 2023
COMISSÃO DE PREGÃO

TERCEIRO TERMO ADITIVO CONTRATUAL DE PRORROGAÇÃO, REAJUSTE E 
RATIFICAÇÃO – PROCESSO: N° 1955/2019 – CONTRATO: N° 03/2020 – CONTRATANTE: 
- Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru – FUNPREV – 
CONTRATADA: Otair Ribeiro ME – OBJETO: Contratação pelo tipo “menor preço” de empresa 
especializada na prestação de serviço de limpeza em veículo com as seguintes especificações: Limpeza 
completa com aplicação de cera em pasta, pretinho, aspiração interna, com limpeza das portas, painel, 
carpete e porta-malas, sem lavagem de motor, a cada dois meses sendo seis lavagens para cada veículo, 
totalizando doze lavagens por ano para a Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais 
Efetivos de Bauru – FUNPREV, observando-se as especificações e características contidas no Anexo I – 
Termo de Referência. FUNDAMENTO LEGAL: Leis Federais n.º 8.666/1.993, 10.502/2002, Decreto 
Municipal n.º 10.123/2005 e suas alterações, e demais legislações pertinentes. PRAZO: 12 (dois) meses. 
– VIGÊNCIA: 09/03/2023 a 08/03/2024 – VALOR TOTAL: R$ 839,20 (oitocentos e trinta e nove reais e 
vinte centavos) – Assinatura – Dia 08 de março de 2023, conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal 
n°. 8.666/93.

PODER LEGISLATIVO
Wanderley Rodrigues de Moraes Junior

Presidente

Atos da Mesa Diretora
RESOLUÇÃO Nº 588, DE 14 DE MARÇO DE 2023

Regulamenta a Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril 
de 2021, que dispõe sobre licitações e contratos 
administrativos, no âmbito da Câmara Municipal de 
Bauru e dá outras providências.

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:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Esta Resolução tem por objetivo regulamentar no âmbito da Câmara Municipal 
de Bauru, a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que dispõe sobre Licitações e 
Contratos Administrativos.

Art. 2º Na aplicação desta Resolução, serão observados os princípios da legalidade, da 
impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse público, 
da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da transparência, 
da eficácia, da segregação de funções, da motivação, da vinculação ao edital, do 
julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da 
proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do desenvolvimento nacional 
sustentável, assim como as disposições do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 
1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro).

Art. 3º As licitações realizar-se-ão nas modalidades previstas pelo art. 28 da Lei Federal nº 
14.133, de 1º de abril de 2021, conduzidas pelo agente de contratação, auxiliado pela 
equipe de apoio ou pela comissão de contratação, quando o substituir. Em licitação na 
modalidade pregão, o agente responsável pela condução do certame será designado 
Pregoeiro.

Parágrafo único. Para as contratações de bens, serviços e obras, pelas modalidades de licitação 
pregão e concorrência na forma eletrônica, tipo de julgamento menor preço ou 
maior desconto, serão utilizados, no que couber, os procedimentos descritos na 
Instrução Normativa nº 73 de 30 de setembro de 2022, da Secretaria Especial de 
Desburocratização, Gestão e Governo digital do Ministério da Economia ou o que 
vier substituí-la.

CAPÍTULO II 

DOS AGENTES QUE ATUAM NO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO 

Art. 4º  As regras e as diretrizes para a atuação do agente de contratação, da equipe de apoio, 
da comissão de contratação, dos agentes públicos e dos gestores e fiscais de contratos 
estão estabelecidas em Resolução específica. 

CAPÍTULO III

DO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL - PCA

Art. 5º Até a primeira quinzena de abril de cada exercício, a Câmara Municipal deverá 
consolidar as demandas constantes no Plano de Contratações Anual (PCA), o qual 
conterá todas as contratações que pretendem realizar no exercício subsequente, 

com o objetivo de racionalizar as contratações, garantir o alinhamento com o seu 
planejamento estratégico e subsidiar a elaboração das respectivas leis orçamentárias, 
requisitado conforme o Documento de Formalização da Demanda, que deverá conter 
as seguintes informações:
I –   Descrição sucinta do objeto; 
II –  Estimativa da quantidade a ser contratada, quando couber, considerada a 

expectativa de consumo anual; 
III -  Estimativa preliminar do valor da contratação, com no mínimo 01 (um) 

orçamento válido, em conformidade com a legislação vigente;
IV -  Indicação da data pretendida para a conclusão da contratação, a fim de não 

gerar prejuízos ou descontinuidade das atividades do órgão; 
V –  Justificativa de necessidade e, conforme o caso, o grau de prioridade da 

compra ou da contratação em baixo, médio ou alto. 

§1°  Até 31 de março do ano de elaboração do Plano de Contratações Anual (PCA), o setor 
de contratações receberá as demandas dos diversos setores da Câmara Municipal e 
as encaminhará em até 02 (dois) dias úteis para análise da Comissão Permanente de 
Planejamento Orçamentário, que concluirá a consolidação do Plano de Contratações 
Anual (PCA), até 15 de abril.

§2º  A Comissão Permanente de Planejamento Orçamentário fará a verificação e 
confirmação das prioridades das demandas necessárias ao pleno funcionamento 
da Câmara Municipal e concluirá a consolidação do Plano de Contratações Anual 
(PCA), encaminhando-o para análise e anuência da autoridade competente.

§3º  A Comissão Permanente de Planejamento Orçamentário deverá ser formada pelos 
cinco Diretores da Câmara Municipal, e será assessorada pelo Assessor Especial em 
Finanças, Orçamento e Economia e pelo Controlador Interno da Câmara Municipal.

§4°  A autoridade competente poderá excluir e(ou) incluir itens no Plano de Contratações 
Anual (PCA). Os itens reprovados deverão ser revistos, excluídos ou alterados, 
conforme a necessidade, sendo que os ajustes serão realizados pelo setor solicitante 
e, no caso de inclusão, as informações para compor o plano serão fornecidas pela 
autoridade competente no prazo de quinze dias.

Art. 6º O Plano de Contratações Anual (PCA) deverá ser disponibilizado no sítio eletrônico 
da Câmara Municipal e no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), no 
prazo de quinze dias, contados da data de encerramento das etapas de aprovação, 
revisão e alteração.

§1°  Durante o ano de sua elaboração, o Plano de Contratações Anual (PCA) poderá ser 
revisado e alterado por meio de inclusão, exclusão ou redimensionamento de itens.

§2°  Durante o ano de sua execução, o Plano de Contratações Anual (PCA) poderá ser 
alterado, por meio de justificativa aprovada pela autoridade competente.

CAPÍTULO IV

DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Art. 7º No âmbito da Câmara Municipal de Bauru, a elaboração do Estudo Técnico 
Preliminar aplica-se à licitação de bens e à contratação de serviços e obras, inclusive 
locação e contratações de soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação - 
TIC, sendo opcional nos seguintes casos:
I -  Contratação de obras, serviços, compras e locações cujos valores se 

enquadrem nos limites dos incisos I e II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 1º de 
abril de 2021, independente da forma de contratação;

II -  Dispensas de licitação previstas nos incisos VII e VIII do art. 75 da Lei nº 
14.133, de 1º de abril de 2021; 

III -  Contratação de remanescente nos termos dos §§ 2º a 7º do art. 90 Lei nº 
14.133, de 1º de abril de 2021; 

IV -  Quaisquer alterações contratuais realizadas por meio de termo aditivo ou 
apostilamento, inclusive acréscimos quantitativos e prorrogações contratuais 
relativas a serviços contínuos;

V -  Contratação direta, por dispensa ou inexigibilidade de licitação, quando 
a simplicidade do objeto ou o modo de seu fornecimento puder afastar a 
necessidade de estudo técnico preliminar e análise de risco, o que deverá ser 
devidamente justificado no Documento de Formalização da Demanda. 

§ 1º  Nos demais casos caberá à autoridade competente a decisão sobre a dispensa do 
estudo técnico preliminar, bem como, para a decisão acerca da dispensa de análise de 
riscos, termo de referência, projeto básico ou projeto executivo.

§ 2º  Em se tratando de contratação de obras e serviços comuns de engenharia, se 
demonstrada a inexistência de prejuízo para a aferição dos padrões de desempenho e 
qualidade almejados, a especificação do objeto poderá ser realizada apenas em termo 
de referência ou em projeto básico, dispensada a elaboração dos demais projetos, 
consoante o § 3º do art. 18 da Lei 14.133, de 1º de abril de 2021.

CAPÍTULO V

DA ADOÇÃO DE CATÁLOGO ELETRÔNICO DE PADRONIZAÇÃO DE COMPRAS

Art. 8º O Poder Legislativo poderá elaborar catálogo eletrônico de padronização de compras, 
serviços e obras, o qual poderá ser utilizado em licitações cujo critério de julgamento 
seja o de menor preço ou o de maior desconto e conterá toda a documentação e os 
procedimentos próprios da fase interna de licitações, assim como as especificações 
dos respectivos objetos. 
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Parágrafo único. Enquanto não for elaborado o catálogo eletrônico a que se refere o caput, será 
adotado, nos termos do art. 19, II, da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021, os 
Catálogos CATMAT e CATSER, do Sistema Integrado de Administração de Serviços 
Gerais - SIASG, do Governo Federal, ou o que vier a substituí-los. 

CAPÍTULO VI

DO ENQUADRAMENTO DE PRODUTOS COMUNS E DE LUXO

Art. 9º Os itens de consumo adquiridos para suprir as demandas da Câmara Municipal de 
Bauru deverão ser de qualidade comum, não superior à necessária para cumprir as 
finalidades às quais se destinam, vedada a aquisição de artigos de luxo. 

§ 1º  Na especificação de itens de consumo, a Câmara Municipal buscará a escolha do 
produto que, atendendo de forma satisfatória à demanda a que se propõe, apresente o 
melhor preço.

§ 2º  Considera-se bem de consumo de luxo o que se revelar, sob os aspectos de qualidade e 
preço, superior ao necessário para a execução do objeto e satisfação das necessidades 
da Câmara municipal. 

Art. 10  Os padrões de qualidade para efeito do que dispõe o §1º do art. 20 da Lei Federal nº 
14.133/2021 serão assim considerados:
I -  Artigo de qualidade comum: bem de consumo que detém baixa ou moderada 

elasticidade-renda de demanda, em função da renda do indivíduo em uma 
sociedade;

II - Artigo de luxo: bem de consumo ostentatório que detém alta elasticidade-renda 
de demanda, em função da renda do indivíduo em uma sociedade.

CAPÍTULO VII

DA PESQUISA DE PREÇOS

Art. 11 A pesquisa de preços para fins de determinação do preço estimado na licitação 
para a aquisição de bens e contratação de serviços em geral, consolidada em mapa 
comparativo, será realizada mediante a utilização dos seguintes parâmetros, de forma 
combinada ou não: 
I –  Painel de Preços do Governo Federal; 
II -  Contratações similares de outros entes públicos, em execução ou concluídos 

nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data da pesquisa de preços;
III - Pesquisa publicada em mídia especializada, sítios eletrônicos especializados 

ou de domínio amplo, desde que contenha a data e hora de acesso; ou 
IV -  Pesquisa com fornecedores, desde que as datas das pesquisas não se 

diferenciem em mais de 180 (cento e oitenta) dias. 
V –  Publicação de intenção de pesquisa de preço para obtenção de cotações. 

§ 1º  Serão utilizados, como metodologia para obtenção do preço de referência para a 
contratação, a média, a mediana ou o menor dos valores obtidos na pesquisa 
de preços, desde que o cálculo incida sobre um conjunto de três ou mais preços, 
oriundos de um ou mais dos parâmetros adotados neste artigo, desconsiderados os 
valores inexequíveis e os excessivamente elevados. 

§ 2º Poderão ser utilizados outros critérios ou metodologias, desde que devidamente 
justificados pela autoridade competente.

§ 3º Os preços coletados devem ser analisados de forma crítica, em especial, quando 
houver grande variação entre os valores apresentados. 

§ 4º Para desconsideração dos preços inexequíveis ou excessivamente elevados, deverão 
ser adotados critérios fundamentados e descritos no processo administrativo. 

§ 5º Excepcionalmente, mediante justificativa da autoridade competente, será admitida a 
pesquisa com menos de 3 (três) preços ou fornecedores. 

§ 6º Quando a pesquisa de preços for realizada com os fornecedores, estes deverão 
receber solicitação formal para apresentação de cotação. 

§ 7º Deverá ser conferido aos fornecedores prazo de resposta compatível com a 
complexidade do objeto a ser licitado, o qual não será inferior a três dias úteis.

§ 8º O agente público autor da pesquisa de preços responsabiliza-se funcionalmente 
pela informação produzida nesta etapa devendo atenção aos riscos de orçamentos 
incompatíveis aos padrões de mercado e que podem culminar com aquisições não 
vantajosas. 

Art. 12 Para os fins do §1º do art. 11, considera-se: 
I -  Média: obtida somando os valores de todos os dados e dividindo a soma pelo 

número de dados. 
II -  Mediana: depois de ordenados os valores por ordem crescente ou decrescente, 

a mediana é o valor que ocupa a posição central, se a quantidade desses 
valores for ímpar, ou a média dos dois valores centrais, se a quantidade 
desses valores for par. 

III -  Menor dos valores: quando o bem ou serviço for executado por algumas 
poucas empresas em ambiente de baixa competição econômica o preço 
estimado será aquele de menor valor dentre os obtidos. 

§ 1º  Para fins desta Resolução, na análise da composição dos preços, será considerado 
inexequível o preço inferior a 70% (setenta por cento) da média dos demais preços, 
salvo justificativa específica do fornecedor; será considerado excessivamente elevado 
o preço superior a 30% (trinta por cento) da média dos demais preços.

§ 2º  Os preços coletados deverão ser encaminhados ao setor requisitante que deverá 
analisá-los de forma crítica, visando a certificar que o objeto orçado possui 
especificação compatível com o objeto a ser licitado e que seu preço é condizente 
com o praticado no mercado, em especial quando houver grande variação entre os 
valores apresentados. 

Art. 13 No processo licitatório e nas contratações diretas, para contratação de obras e 
serviços de engenharia, o valor estimado, acrescido do percentual de Benefícios e 
Despesas Indiretas (BDI) de referência e dos Encargos Sociais (ES) cabíveis, será 
definido por meio da utilização de parâmetros na seguinte ordem:
I -  Composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item 

correspondente do Sistema de Custos Referenciais de Obras (Sicro), para 
serviços e obras de infraestrutura de transportes, ou do Sistema Nacional de 
Pesquisa de Custos e Índices de Construção Civil (Sinapi), para as demais 
obras e serviços de engenharia;

II -  Utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela 
de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo Municipal, 
Estadual ou Federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio 
amplo, desde que contenham a data e a hora de acesso;

III -  Contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou 
concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, 
observado o índice de atualização de preços correspondente;

IV -  Pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, na forma de 
regulamento a ser editado pelo Governo Federal;

V -  Pesquisa direta com no mínimo 3 (três) fornecedores, mediante solicitação 
formal de cotação, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses 
fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 
(seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital;

VI -  Pesquisa na base de notas de serviços dos cadastros da municipalidade.

§ 1º  No processo licitatório para contratação de obras e serviços de engenharia sob os 
regimes de contratação integrada ou semi-integrada, o valor estimado da contratação 
será calculado nos termos do caput deste artigo, acrescido ou não de parcela referente 
à remuneração do risco, e, sempre que necessário e o anteprojeto o permitir, a 
estimativa de preço será baseada em orçamento sintético, balizado em sistema de 
custo definido no inciso I do caput deste artigo, devendo a utilização de metodologia 
expedita ou paramétrica e de avaliação aproximada baseada em outras contratações 
similares ser reservada às frações do empreendimento não suficientemente detalhadas 
no anteprojeto.

§ 2º  Na hipótese do §1º deste artigo, será exigido dos licitantes ou contratados, no 
orçamento que compuser suas respectivas propostas, no mínimo, o mesmo nível de 
detalhamento do orçamento sintético referido no mencionado parágrafo.

Art. 14 Considerar-se-á como solicitação formal de cotação para os fins do artigo 11, IV e 
13, V, a solicitação efetuada pela Câmara Municipal encaminhada por meio físico ou 
digital, inclusive por e-mail, devendo os respectivos documentos serem encartados 
aos autos.

CAPÍTULO VIII

DAS POLÍTICAS PÚBLICAS APLICADAS AO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

Art. 15 Nas licitações para obras, serviços de engenharia ou para a contratação de serviços 
terceirizados em regime de dedicação exclusiva de mão de obra, o edital poderá, a 
critério da autoridade que o expedir, exigir que 5% da mão de obra responsável pela 
execução do objeto da contratação seja constituído por mulheres vítimas de violência 
doméstica, ou oriundos ou egressos do sistema prisional, permitida a exigência 
cumulativa no mesmo instrumento convocatório.

Art. 16 Nas licitações no âmbito da Câmara Municipal de Bauru, não se preverá a margem 
de preferência referida no art. 26 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. 

CAPÍTULO IX

DO CICLO DE VIDA DO OBJETO

Art. 17 Desde que objetivamente mensuráveis, fatores vinculados ao ciclo de vida do objeto 
licitado, poderão ser considerados para a definição de menor dispêndio para a Câmara 
Municipal.

§ 1º  A modelagem de contratação mais vantajosa para a Câmara Municipal, considerando 
todo o ciclo de vido do objeto, deve ser considerada ainda na fase de planejamento 
da contratação, a partir da elaboração do Estudo Técnico Preliminar e do Termo de 
Referência.

§ 2º  Na estimativa de despesas de manutenção, utilização, reposição, depreciação e 
impacto ambiental, poderão ser utilizados parâmetros diversos, tais como históricos 
de contratos anteriores, séries estatísticas disponíveis, informações constantes de 
publicações especializadas, métodos de cálculo usualmente aceitos ou eventualmente 
previstos em legislação, dentre outros.

CAPÍTULO X

JULGAMENTO POR MENOR PREÇO OU MAIOR DESCONTO

Art. 18  O julgamento por menor preço será sempre sobre o valor nominal, nunca superior ao 
valor de referência definido pela Câmara Municipal.
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Art. 19  O julgamento por maior desconto será preferencialmente aplicado sobre o valor 
global de referência definido pela Câmara Municipal.

§ 1º  Na prática, o critério de maior desconto, indiretamente equivale ao menor preço, e 
mesmo sendo preferencialmente aplicado sobre o valor global, a aplicação numa 
tabela com vários itens dar-se-á de forma linear sobre cada item.

§ 2º  Para efeito do §1º do art. 34 da Lei Federal nº 14.133/2021, quando os custos 
indiretos com despesas para manutenção, utilização, reposição, depreciação e 
impacto ambiental forem perfeitamente mensuráveis, serão considerados para fins de 
obtenção de menor preço.

§ 3º  A proporção de redução no custo final em decorrência das despesas indiretas será a 
demonstrada nos cálculos a serem apresentados na composição dos preços ofertados 
para negociação.

§ 4º  A inexequibilidade dos preços em função da redução do custo final versado no 
parágrafo anterior, somente será discutido se o desconto final ultrapassar a margem 
de setenta por cento do valor de referência.

§ 5º  Para fins desta Resolução, no caso de obras e serviços de engenharia, serão 
consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta 
e cinco por cento) do valor orçado pela Câmara Municipal. Quando for aceito valor 
inferior a 85% (oitenta e cinco por cento), o proponente será obrigado a oferecer 
garantia adicional correspondente à diferença de sua proposta e o valor orçado.

§ 6º  No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas 
valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Câmara 
Municipal.

§ 7º  A inexequibilidade, na hipótese do § 6º, só será considerada após diligência do agente 
de contratação ou da comissão de contratação, quando o substituir, que comprove:
I -  Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
II -  Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

Art. 20  O critério de técnica e preço para o julgamento de propostas com maior vantajosidade 
à Câmara Municipal será aplicado levando em consideração os §§3º e 4º do art. 88 da 
Lei Federal nº 14.133/2021.

CAPÍTULO XI

DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE

Art. 21  Como critério de desempate previsto no art. 60, III, da Lei nº 14.133/2021, para 
efeito de comprovação de desenvolvimento pelo licitante, de ações de equidade entre 
homens e mulheres no ambiente de trabalho, poderão ser consideradas no edital de 
licitação, desde que comprovadamente implementadas, políticas internas tais como 
programas de liderança para mulheres, projetos para diminuir a desigualdade entre 
homens e mulheres e o preconceito dentro das empresas, inclusive ações educativas, 
distribuição equânime de gêneros por níveis hierárquicos, dentro outras.

CAPÍTULO XII

DA NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS MAIS VANTAJOSOS

Art. 22 Na negociação de preços mais vantajosos para a Câmara Municipal, o agente de 
contratação ou a comissão de contratação, quando o substituir, poderá oferecer 
contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja 
obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas 
no edital.

CAPÍTULO XIII

DA HABILITAÇÃO

Art. 23  Para efeito de verificação dos documentos de habilitação, será permitida, desde 
que prevista em edital, a sua realização por processo eletrônico de comunicação a 
distância, ainda que se trate de licitação realizada presencialmente nos termos do §5º 
do art. 17 da Lei nº 14.133/2021, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso 
aos dados constantes dos sistemas.

Parágrafo único. Se o envio da documentação ocorrer a partir de sistema informatizado, prevendo 
acesso por meio de chave de identificação e senha do interessado, presume-se a 
devida segurança quanto à autenticidade e autoria, sendo desnecessário o envio de 
documentos assinados digitalmente com padrão ICP-Brasil.

Art. 24 Para efeito de verificação da qualificação técnica, quando não se tratar de contratação 
de obras e serviços de engenharia, os atestados de capacidade técnico-profissional 
e técnico operacional, desde que previsto em Edital ou Termo de Referência, 
poderão ser substituídos por outra prova de que o profissional ou a empresa possui 
conhecimento técnico e experiência prática na execução de serviço de características 
semelhantes, tais como, termo de contrato ou notas fiscais abrangendo a execução 
de objeto compatível com o licitado, desde que, em qualquer caso, o Agente de 
Contratação ou a Comissão de Contratação realize diligência para confirmar tais 
informações.

Art. 25 Não serão admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, 
comprovadamente, tenham dado causa à aplicação das sanções previstas nos 
incisos III e IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133/2021, em decorrência de 
orientação proposta, de prescrição técnica ou de qualquer ato profissional de sua 
responsabilidade.

CAPÍTULO XIV

DO CREDENCIAMENTO

Art. 26 O credenciamento poderá ser utilizado quando a Câmara Municipal pretender 
formar uma rede de prestadores de serviços, pessoas físicas ou jurídicas, e houver 
inviabilidade de competição em virtude da possibilidade da contratação de qualquer 
um dos credenciados.

§ 1º  O credenciamento será divulgado por meio de edital de chamamento público, que 
deverá conter as condições gerais para o ingresso de qualquer prestador interessado 
em integrar a lista de credenciados, desde que preenchidos os requisitos definidos no 
referido documento.

§ 2º  A Câmara Municipal fixará o preço a ser pago ao credenciado, bem como as 
respectivas condições de reajustamento.

§ 3º  A escolha do credenciado poderá ser feita por terceiros sempre que este for o 
beneficiário direto do serviço.

§ 4º  Quando a escolha do prestador for feita pela Câmara Municipal, o instrumento 
convocatório deverá fixar a maneira pela qual será feita a distribuição dos serviços, 
desde que tais critérios sejam aplicados de forma objetiva e impessoal.

§ 5º  O prazo mínimo para recebimento de documentação dos interessados não poderá ser 
inferior a 15 (quinze) dias.

§ 6º  O prazo para credenciamento deverá ser reaberto, no mínimo, duas vezes a cada 12 
(doze) meses, para ingresso de novos interessados.

CAPÍTULO XV

DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Art. 27  No âmbito da Câmara Municipal de Bauru, é permitida a adoção do sistema 
de registro de preços para contratação de bens e serviços comuns, inclusive de 
engenharia, sendo vedada a adoção do sistema de registro de preços para contratação 
de obras de engenharia, bem como nas hipóteses de dispensa e inexigibilidade de 
licitação. 

Art. 28  As licitações da Câmara Municipal processadas pelo sistema de registro de preços, 
poderão ser adotadas nas modalidades de licitação, pregão ou concorrência. 

§ 1º  Na licitação para registro de preços, não será admitida a cotação de quantitativo 
inferior ao máximo previsto no edital, sob pena de desclassificação. 

§ 2º  O edital deverá informar o quantitativo mínimo previsto para cada contrato oriundo 
da ata de registro de preços, com vistas a reduzir o grau de incerteza do licitante 
na elaboração da sua proposta, sem que isso represente ou assegure ao fornecedor 
direito subjetivo à contratação. 

Art. 29  A ata de registro de preços terá prazo de validade de até 01 (um) ano, podendo ser 
prorrogado por igual período desde que comprovada a vantajosidade dos preços 
registrados, mediante nova pesquisa de preços. 

Art. 30  A ata de registro de preços não será objeto de reajuste, repactuação, revisão, ou 
supressão ou acréscimo quantitativo ou qualitativo, sem prejuízo da incidência 
desses institutos aos contratos dela decorrente, nos termos da Lei nº 14.133, de 01 de 
abril de 2021. 

Parágrafo único. Em caráter excepcional, devidamente justificado pela autoridade competente e 
desde que demonstrada a maior vantajosidade em face de uma nova contratação, a 
exemplo de oscilação de preços por fato imprevisível ou previsível de consequências 
incalculáveis, caso fortuito ou força maior, poderá ser concedido o reequilíbrio nos 
preços constantes da ata de registro de preços.

Art. 31  O registro do fornecedor será cancelado quando:
I -  Descumprir as condições da ata de registro de preços; 
II -  Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo 

estabelecido pela Câmara Municipal, sem justificativa aceitável; 
III -  Não aceitar reduzir o preço de contrato decorrente da ata, na hipótese deste 

se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou 
IV-  Sofrer as sanções previstas nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei 

nº 14.133, de 01 de abril de 2021. 

Parágrafo único.  O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos incisos I, II e IV do caput 
será formalizado por despacho fundamentado. 

Art. 32.  O cancelamento do registro de preços também poderá ocorrer por fato superveniente, 
decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, 
devidamente comprovados e justificados: 

I - Por razão de interesse público; ou 
II -  A pedido do fornecedor. 
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CAPÍTULO XVI

DO PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

Art. 33 Adotar-se-á, no âmbito da Câmara Municipal de Bauru, o Procedimento de 
Manifestação de Interesse observando-se, como parâmetro normativo, no que 
couber, o disposto no Decreto Federal nº 8.428, de 02 de abril de 2015 ou outro que 
vier a substituí-lo.

CAPÍTULO XVII

DO REGISTRO CADASTRAL 

Art. 34 Quando efetivamente implementado o Portal Nacional de Contratações Públicas 
(PNCP) previsto no art. 87 da Lei n.º 14.133, de 01 de abril de 2021, a Câmara 
Municipal de Bauru utilizará o sistema de registro cadastral de fornecedores para 
efeito de cadastro unificado de licitantes.

Parágrafo único. Em nenhuma hipótese as licitações realizadas pela Câmara Municipal serão restritas 
a fornecedores previamente cadastrados na forma do disposto no caput deste artigo, 
exceto se o cadastramento for condição indispensável para autenticação na plataforma 
utilizada para realização do certame ou procedimento de contratação direta.

CAPÍTULO XVIII

DO CONTRATO NA FORMA ELETRÔNICA

Art. 35 Os contratos e termos aditivos celebrados entre a Câmara de Bauru e os particulares 
poderão adotar a forma eletrônica.

Parágrafo único. Para assegurar a confiabilidade dos dados e informações, as assinaturas eletrônicas 
apostas no contrato deverão ser classificadas como qualificadas, por meio do uso de 
certificado digital pelas partes subscritoras, nos termos do art. 4º, inc. III, da Lei nº 
14.063, de 23 de setembro de 2020.

CAPÍTULO XIX

DA SUBCONTRATAÇÃO

Art. 36  A possibilidade de subcontratação, se for o caso, deve ser expressamente prevista 
no edital ou no instrumento de contratação direta, ou alternativamente no contrato 
ou no instrumento equivalente, o qual deve, ainda, informar o percentual máximo 
permitido para subcontratação.

§ 1º  É vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes 
desta mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, 
trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente 
público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do 
contrato, ou se deles for cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou 
por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibição constar expressamente do 
edital de licitação.

§ 2º  É vedada cláusula que permita a subcontratação da parcela principal do objeto, 
entendida esta como o conjunto de itens para os quais, como requisito de habilitação 
técnico-operacional, foi exigida apresentação de atestados com o objetivo de 
comprovar a execução do serviço, pela licitante ou contratada, com características 
semelhantes.

CAPÍTULO XX

DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO

Art. 37  O objeto do contrato será recebido:
I -  Em se tratando de obras e serviços:

a)  Provisoriamente, em até 15 (quinze) dias, pelo responsável por seu 
acompanhamento e fiscalização, contados da comunicação escrita 
do contratado, mediante termo detalhado, quando verificado o 
cumprimento das exigências de caráter técnico;

b)  Definitivamente, mediante termo de aceite ou atesto no documento 
fiscal, pelo responsável pela fiscalização do contrato, após prazo de 
observação ou vistoria, que não poderá ser superior a 60 (sessenta) 
dias, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados e 
previstos no ato convocatório ou no contrato.

II -  Em se tratando de compras:
a)  Provisoriamente, de forma sumária, em até 15 (quinze) dias, 

contados do recebimento do objeto, pelo responsável por seu 
acompanhamento e fiscalização, com verificação posterior da 
conformidade do material com as exigências contratuais;

b)  Definitivamente, mediante termo de aceite ou atesto no documento 
fiscal, em até 30 (trinta), contados do recebimento provisório, pelo 
responsável pela sua fiscalização, para efeito de verificação da 
qualidade e quantidade do material e consequente aceitação.

§ 1º  O edital ou o instrumento de contratação direta, ou alternativamente o contrato ou 
instrumento equivalente, poderá prever apenas o recebimento definitivo, podendo 
ser dispensado o recebimento provisório de gêneros perecíveis e alimentação 
preparada, objetos de pequeno valor, ou demais contratações que não apresentem 
riscos consideráveis à Câmara Municipal.

§ 2º  Para os fins do parágrafo anterior, consideram-se objetos de pequeno valor aqueles 
enquadráveis nos incisos I e II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021.

CAPÍTULO XXI

DAS SANÇÕES

Art. 38 Observados o contraditório e a ampla defesa, todas as sanções previstas no art. 156 
da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, serão aplicadas pela Comissão Processante, 
ou pela autoridade máxima da Câmara Municipal.

CAPÍTULO XXII

DO CONTROLE DAS CONTRATAÇÕES

Art. 39  A Câmara de Vereadores de Bauru poderá regulamentar, por ato próprio, o disposto no 
art. 169 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, inclusive quanto à responsabilidade 
da alta administração para implementar processos e estruturas, inclusive de gestão 
de riscos e controles internos, para avaliar, direcionar e monitorar os processos 
licitatórios e os respectivos contratos, com o intuito de alcançar os objetivos dos 
procedimentos de contratação, promover um ambiente íntegro e confiável, assegurar 
o alinhamento das contratações ao planejamento estratégico e às leis orçamentárias e 
promover eficiência, efetividade e eficácia em suas contratações.

CAPÍTULO XXIII

DA CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE USO DISSEMINADO

Art. 40  O processo de gestão estratégica das contratações de software de uso disseminado 
na Câmara Municipal deve ter em conta aspectos como adaptabilidade, reputação, 
suporte, confiança, a usabilidade e considerar ainda a relação custo-benefício, 
devendo a contratação de licenças ser alinhada às reais necessidades da Câmara 
Municipal com vistas a evitar gastos com produtos não utilizados. 

Parágrafo único.  No que couber, a programação estratégica de contratações de software de uso 
disseminado deve observar o disposto no Capítulo II da Instrução Normativa nº 01, 
de 04 de abril de 2019, da Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia, 
bem como, no que couber, a redação atual da Portaria nº 778, de 04 de abril de 2019, 
da Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia.

CAPÍTULO XXIV

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 41  Não haverá prejuízo à realização de licitações ou procedimentos de contratação 
direta a ausência das informações previstas nos §§2º e 3º do art. 174 da Lei Federal 
nº 14.133, de 1º de abril de 2021, eis que a Câmara Municipal de Bauru adotará as 
funcionalidades atualmente disponibilizadas pelo Governo Federal, no que couber, 
nos termos desta Resolução.

Art. 42  Toda prestação de serviços contratada pela Câmara Municipal não gera vínculo 
empregatício entre os empregados da contratada e a Administração, vedando-se 
qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta.

Art. 43  É vedado à Câmara Municipal ou aos seus servidores praticar atos de ingerência na 
administração da contratada, a exemplo de:
I -  Possibilitar ou dar causa a atos de subordinação, vinculação hierárquica, 

prestação de contas, aplicação de sanção e supervisão direta sobre os 
empregados da contratada;

II -  Exercer o poder de mando sobre os empregados da contratada, devendo 
reportar-se somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto 
quando o objeto da contratação previr a notificação direta para a execução 
das tarefas previamente descritas no contrato de prestação de serviços para a 
função específica, tais como nos serviços de recepção, apoio administrativo 
ou ao usuário;

III -  Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas contratadas;
IV -  Promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da contratada, 

mediante a utilização desses em atividades distintas daquelas previstas 
no objeto da contratação e em relação à função específica para a qual o 
trabalhador foi contratado;

V -  Definir o valor da remuneração dos trabalhadores da empresa contratada 
para prestar os serviços, salvo nos casos específicos em que se necessita de 
profissionais com habilitação/experiência superior àqueles que, no mercado, 
são remunerados pelo piso salarial da categoria, desde que justificadamente.

Art. 44 A Câmara Municipal não se vincula às disposições contidas em Acordos, Convenções 
ou Dissídios Coletivos de Trabalho que tratem de pagamento de participação dos 
trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria não 
trabalhista, ou que estabeleçam direitos não previstos em lei, tais como valores ou 
índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, bem como de preços 
para os insumos relacionados ao exercício da atividade.

Parágrafo único.  É vedado à Câmara Municipal vincular-se às disposições previstas nos Acordos, 
Convenções ou Dissídios Coletivos de Trabalho que tratem de obrigações e direitos 
que somente se aplicam aos contratos com a Administração Pública.

Art. 45 A Câmara Municipal de Bauru poderá editar normas complementares ao disposto 
nesta Resolução e disponibilizar informações adicionais em meio eletrônico, 
inclusive modelos de documentos necessários à contratação.
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Art. 46 Como complementação a essa Resolução, no que couber, poderão ser utilizados, 
como parâmetro normativo para aplicação da Lei 14.133 de 01 de abril de 2021, os 
atos normativos federais que vierem a ser editados e, nesse caso, deverá ser feita a 
formalização da sua recepção, consoante o disposto no artigo 187 da Lei 14.133 de 
01 de abril de 2021.

Art. 47  Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Bauru, 14 de março de 2023.

WANDERLEY RODRIGUES JUNIOR
Presidente

MARCOS ANTONIO DE SOUZA MILTON CÉSAR DE SOUZA SARDIN
1º Secretário 2º Secretário

Registrado na Diretoria de Apoio Legislativo, na mesma data.

DIEGO MATHEUS CARVALHO KANASHIRO
Diretor de Apoio Legislativo em exercício

ANEXO I
(Modelo)

Documento de Formalização da Demanda (DFD)

1. SOLICITAÇÃO

*** Informar qual é o objeto solicitado (o material, o serviço ou a obra)

2. JUSTIFICATIVA

*** Neste tópico, o Setor/Diretoria requisitante deve justificar os motivos pelos quais os bens ou serviços 
requisitados são indispensáveis para o Setor, Diretoria ou mesmo para toda a Câmara Municipal. O interesse 
público deve estar demonstrado.

3. QUANTITATIVO

*** Informar a quantidade e mencionar em que se baseou para a indicação da quantidade (por exemplo, 
aquisição anterior ou aquisição anterior acrescida de 10% e justificar)

4. ESPECIFICAÇÃO

*** Especificar detalhadamente o objeto, de forma clara, sem direcionar a uma determinada marca. Pode 
ser usada marca de referência. Por exemplo: tipo Bic, tipo Faber Castel

5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

*** Informar a origem do recurso para o pagamento da futura despesa

6. FORMA DE CONTRATAÇÃO

*** Informar se a contratação é compra direta, licitação tradicional ou se é licitação para registro de preços

7. RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

*** Informar o nome completo, Cargo e o CPF

8. AUTORIZAÇÃO

__________________________________________________
Assinatura do responsável pela autorização da contratação.

Bauru, ____ de ______ de _______.

____________________________________
Assinatura do responsável pela Formalização da Demanda (setor solicitante)

RESOLUÇÃO Nº 589, DE 14 DE MARÇO DE 2023

Regulamenta as contratações diretas advindas da Lei 
Nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que dispõe sobre 
licitações e contratos administrativos, no âmbito da 
Câmara 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  Esta Resolução regulamenta o processo de contratação direta previsto na Lei nº 
14.133, de 1º de abril de 2021, que dispõe sobre a nova lei de licitações e Contratos 
Administrativos, no âmbito da Câmara Municipal de Bauru.

Parágrafo único. As disposições desta Resolução aplicam-se, no que couber, às contratações de obras 
e serviços de engenharia.

Art. 2º Para fins de aferição dos valores que atendam aos limites referidos nos incisos I e II 
do art. 75 da Lei Federal nº 14.133 de 1º de abril de 2021, deverão ser observados:

I -  O somatório do que for despendido no exercício financeiro, 
independentemente do setor requisitante;

II -  O somatório da despesa realizada com objetos de mesma natureza, 
entendidos como tais aqueles relativos às contratações no mesmo ramo de 
atividade.

Parágrafo único. Para fins do que dispõe os incisos I e II do caput, na ocorrência de compras e 
contratações com base nos incisos I e II do art. 24 da Lei Federal nº 8.666/93, o 
valor com as despesas já realizadas deverá ser levado em consideração para fins de 
utilização dos novos limites estabelecidos no inciso I e II do art. 75 da Lei Federal nº 
14.133, de 1º de abril de 2021. 

Art. 3º A pesquisa de preços para fins de determinação do preço estimado na contratação 
direta para a aquisição de bens e contratação de serviços em geral, consolidada em 
mapa comparativo, será realizada mediante a utilização dos seguintes parâmetros, de 
forma combinada ou não: 
I –  Painel de Preços do Governo Federal; 
II -  Contratações similares de outros entes públicos, em execução ou concluídos 

nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data da pesquisa de preços; 
III -  Pesquisa publicada em mídia especializada, sítios eletrônicos especializados 

ou de domínio amplo, desde que contenha a data e hora de acesso; ou 
IV -  Pesquisa com fornecedores, desde que as datas das pesquisas não se 

diferenciem em mais de 180 (cento e oitenta) dias;
V –  Publicação de intenção de pesquisa de preço para obtenção de cotações. 

§ 1º  Serão utilizados, como metodologia para obtenção do preço de referência para a 
contratação, a média, a mediana ou o menor dos valores obtidos na pesquisa 
de preços, desde que o cálculo incida sobre um conjunto de três ou mais preços, 
oriundos de um ou mais dos parâmetros adotados neste artigo, desconsiderados os 
valores inexequíveis e os excessivamente elevados. 

§ 2º Poderão ser utilizados outros critérios ou metodologias, desde que devidamente 
justificados pela autoridade competente. 

§ 3º Os preços coletados devem ser analisados de forma crítica pelo setor requisitante, em 
especial, quando houver grande variação entre os valores apresentados.

§ 4º Para desconsideração dos preços inexequíveis ou excessivamente elevados, deverão 
ser adotados critérios fundamentados e descritos no processo administrativo.

§ 5º Excepcionalmente, mediante justificativa, será admitida a pesquisa com menos de 3 
(três) preços ou fornecedores.

§ 6º Quando a pesquisa de preços for realizada com os fornecedores, estes deverão 
receber solicitação formal para apresentação de cotação.

§ 7º Deverá ser conferido aos fornecedores prazo de resposta compatível com a 
complexidade do objeto a ser licitado, o qual não será inferior a três dias úteis.

§ 8º As contratações de que tratam os incisos I e II do artigo 75, da Lei nº 14.133, de 1º 
de abril de 2021, serão preferencialmente precedidas de divulgação de aviso no sítio 
eletrônico oficial da Câmara Municipal, pelo prazo mínimo de 3 (três) dias úteis, com 
a especificação do objeto pretendido e com a manifestação de interesse da Câmara 
Municipal em obter propostas de eventuais interessados, devendo ser selecionada a 
proposta mais vantajosa.

Art. 4º Para os fins do §1º do art. 3º, considera-se: 
I -  Média: obtida somando os valores de todos os dados e dividindo a soma 

pelo número de dados. 
II -  Mediana: depois de ordenados os valores por ordem crescente ou decrescente, 

a mediana é o valor que ocupa a posição central, se a quantidade desses 
valores for ímpar, ou a média dos dois valores centrais, se a quantidade 
desses valores for par. 

III -  Menor dos valores: quando o bem ou serviço for executado por algumas 
poucas empresas em ambiente de baixa competição econômica o preço 
estimado será aquele de menor valor dentre os obtidos. 

§ 1º  Para fins desta Resolução, será considerado inexequível o preço inferior a 70% 
(setenta por cento) da média dos demais preços, salvo justificativa específica do 
fornecedor; será considerado excessivamente elevado o preço superior a 30% (trinta 
por cento) da média dos demais preços. 

§ 2º Os preços coletados deverão ser encaminhados ao setor requisitante que deverá 
analisá-los de forma crítica, visando a certificar que o objeto orçado possui 
especificação compatível com o objeto a ser licitado e que seu preço é condizente 
com o praticado no mercado, em especial quando houver grande variação entre os 
valores apresentados. 

Art. 5º O processo de contratação direta, que compreende os casos de inexigibilidade e de 
dispensa de licitação, deverá ser instruído com os seguintes documentos:
I -  Documento de Formalização da Demanda e, se for o caso, estudo técnico 

preliminar, análise de riscos, termo de referência, projeto básico ou projeto 
executivo, elaborado pelo setor solicitante;

II -  Estimativa de despesa, que deverá ser calculada pelo setor solicitante, na 
forma estabelecida nos termos desta Resolução;

III -  Minuta do contrato, se for o caso; 
IV -  Parecer jurídico emitido pela Procuradoria da Câmara Municipal;
V -  Comprovação de que o contratado preenche os requisitos de habilitação e 

qualificação mínima necessária;
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VI -  Razão da escolha do contratado;
VII -  Justificativa de preço;
VIII -  Autorização da autoridade competente.

Parágrafo único.  O ato que autoriza a contratação direta ou o extrato decorrente do contrato deverá ser 
divulgado e mantido à disposição do público em sítio eletrônico oficial.

Art. 6º A elaboração do ETP - Estudo Técnico Preliminar será facultativa nos seguintes 
casos: 
I -  Contratação de obras, serviços, compras e locações cujos valores se 

enquadrem nos limites dos incisos I e II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 1º de 
abril de 2021, independente da forma de contratação; 

II -  Dispensas de licitação previstas nos incisos VII e VIII do art. 75 da Lei nº 
14.133, de 1º de abril de 2021; 

III -  Contratação de remanescente nos termos dos §§ 2º a 7º do art. 90 Lei nº 
14.133, de 1º de abril de 2021; 

IV - Quaisquer alterações contratuais realizadas por meio de termo aditivo 
ou apostilamento, inclusive acréscimos quantitativos e prorrogações 
contratuais relativas a serviços contínuos;

 V -  Contratação direta, por dispensa ou inexigibilidade de licitação, quando 
a simplicidade do objeto ou o modo de seu fornecimento puder afastar a 
necessidade de estudo técnico preliminar e análise de risco, o que deverá ser 
devidamente justificado no Documento de Formalização da Demanda. 

§ 1º  Nos demais casos de contratação direta caberá à autoridade competente a decisão 
sobre a dispensa do estudo técnico preliminar, bem como, para a decisão acerca 
da dispensa de análise de riscos, termo de referência, projeto básico ou projeto 
executivo.

§ 2º Em se tratando de contratação de obras e serviços comuns de engenharia, se 
demonstrada a inexistência de prejuízo para a aferição dos padrões de desempenho e 
qualidade almejados, a especificação do objeto poderá ser realizada apenas em termo 
de referência ou em projeto básico, dispensada a elaboração dos demais projetos, 
consoante o § 3º do art. 18 da Lei 14.133, de 1º de abril de 2021.

Art. 7º Os requisitos de habilitação e de qualificação do contratado limitar-se-ão à jurídica, 
técnica, fiscal, social e trabalhista e econômico-financeira, nos termos dos artigos 63 
a 69, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

Parágrafo único. Na hipótese de dispensa de licitação com base nos incisos I e II do art. 75 da Lei n° 
14.133, de 1º de abril de 2021, a documentação habilitatória do futuro contratado 
poderá ser, total ou parcialmente, dispensada nas contratações para entrega imediata 
e para compras em geral.

Art. 8º Será facultado o instrumento de contrato nos casos das dispensas em razão do valor 
(incisos I e II, art. 75, da Lei nº 14.133/21) e nas compras com entrega imediata e 
integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive 
quanto à assistência técnica, independentemente do valor. 

§ 1º O extrato do contrato, quando for o caso, deverá ser publicado no Portal Nacional de 
Contratações Públicas (PNCP) em até 10 (dez) dias úteis, contados da sua assinatura, 
além de disponibilizado no sítio eletrônico oficial da Câmara Municipal. 

§ 2º Enquanto o PNCP não estiver totalmente operacional para as divulgações de que trata 
o parágrafo anterior, tal condição deverá ser justificada no processo administrativo 
da contratação, mantendo-se a obrigação de divulgação no sítio eletrônico oficial da 
Câmara Municipal. 

Art. 9º Na elaboração do parecer jurídico, de que trata o inciso IV do artigo 5º, desta 
Resolução, o órgão de assessoramento jurídico da Câmara Municipal deverá: 
I –  Apreciar o processo licitatório conforme critérios objetivos prévios de 

atribuição de prioridade; 
II –  Redigir sua manifestação em linguagem simples e compreensível e de forma 

clara e objetiva, com apreciação de todos os elementos indispensáveis à 
contratação e com exposição dos pressupostos de fato e de direito levados 
em consideração na análise jurídica.

Art. 10 Os itens de consumo, adquiridos por contratação direta, para suprir as demandas 
da Câmara Municipal de Bauru deverão ser de qualidade comum, não superior à 
necessária para cumprir as finalidades às quais se destinam, vedada a aquisição de 
artigos de luxo.

§ 1º  Na especificação de itens de consumo, a Câmara Municipal buscará a escolha do 
produto que, atendendo de forma satisfatória à demanda a que se propõe, apresente o 
melhor preço.

§ 2º  Considera-se bem de consumo de luxo o que se revelar, sob os aspectos de qualidade e 
preço, superior ao necessário para a execução do objeto e satisfação das necessidades 
da Câmara Municipal.

Art. 11 A Câmara Municipal de Bauru poderá editar normativos complementares ao disposto 
nesta Resolução e disponibilizar informações adicionais em meio eletrônico, 
inclusive modelos de artefatos necessários à contratação.

Art. 12 Esta Resolução entrará em vigor na data da sua publicação.

Bauru, 14 de março de 2023

WANDERLEY RODRIGUES JUNIOR
Presidente

MARCOS ANTONIO DE SOUZA MILTON CÉSAR DE SOUZA SARDIN
1º Secretário 2º Secretário

Registrado na Diretoria de Apoio Legislativo, na mesma data.

DIEGO MATHEUS CARVALHO KANASHIRO
Diretor de Apoio Legislativo em exercício

ANEXO I
(Modelo)

Documento de Formalização da Demanda (DFD)

1. SOLICITAÇÃO

*** Informar qual é o objeto solicitado (o material, o serviço ou a obra)

2. JUSTIFICATIVA

*** Neste tópico, o Setor/Diretoria requisitante deve justificar os motivos pelos quais os bens ou serviços 
requisitados são indispensáveis para o Setor, Diretoria ou mesmo para toda a Câmara Municipal. O interesse 
público deve estar demonstrado.

3. QUANTITATIVO

*** Informar a quantidade e mencionar em que se baseou para a indicação da quantidade (por exemplo, 
aquisição anterior ou aquisição anterior acrescida de 10% e justificar)

4. ESPECIFICAÇÃO

*** Especificar detalhadamente o objeto, de forma clara, sem direcionar a uma determinada marca. Pode 
ser usada marca de referência. Por exemplo: tipo Bic, tipo Faber Castel

5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

*** Informar a origem do recurso para o pagamento da futura despesa

6. FORMA DE CONTRATAÇÃO

*** Informar se a contratação é compra direta, licitação tradicional ou se é licitação para registro de preços

7. RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

*** Informar o nome completo, Cargo e o CPF

8. AUTORIZAÇÃO

__________________________________________________
Assinatura do responsável pela autorização da contratação.

Bauru, ____ de ______ de _______.

____________________________________
Assinatura do responsável pela Formalização da Demanda (setor solicitante)

Atos da Diretoria
EMENTÁRIO DOS PROJETOS DA SENHORA PREFEITA MUNICIPAL QUE DERAM 

ENTRADA NA 6ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO DIA 13 DE MARÇO DE 2023

Proc. nº  Assunto

32/2023 Projeto de Lei nº 07/23, que cria cargos nos quadros quantitativos de pessoal efetivo, 
ampliando a quantidade dos cargos efetivos constantes no Plano de Cargos, Carreiras 
e Salários - PCCS, da Secretaria Municipal da Saúde, Lei Municipal nº 5.950, de 02 
de agosto de 2.010.

34/2023 Projeto de Lei nº 04/23, que autoriza o Poder Executivo a alienar por investidura os 
imóveis que especifica.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Concede o Título de “Cidadão Bauruense” ao Doutor 
ERIC GARMES DE OLIVEIRA..

A CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São Paulo, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo Artigo 18, inciso XIV, da Lei Orgânica do Município, DECRETA:
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Art. 1º - Fica concedido o Título de “Cidadão Bauruense” ao Doutor ERIC GARMES DE 
OLIVEIRA.

Parágrafo Único - A entrega do referido título poderá ser realizada em Sessão Solene previamente 
convocada, em comum acordo com o homenageado.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Bauru, 13 de março de 2023.

WANDERLEY RODRIGUES JUNIOR

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

ERIC GARMES DE OLIVEIRA, nasceu em 08/03/1976 na cidade de Santa Cruz 
do Rio Pardo/SP, filho de Israel Benedito de Oliveira (falecido em 2012) e Neusa Maria Garmes, é o filho 
mais velho de três irmãos, juntamente com Elen e Earl. Passou sua infância na terra natal, estudou na escola 
E.E.P.G Sinharinha Camarinha. Muito tímido foi colocado na escola de música aos 8 anos para aprender 
tocar violão e desinibir um pouco. Jogou basquete e foi campeão estadual dos jogos escolares em 1990 por 
sua escola. Em 1991, aos 14 anos se mudou para Bauru na Rua XV de Novembro, 7-41, para morar com 
sua avó materna Isaura Pitta Garmes, após o falecimento de seu avô Otacilio Garmes. Cursou  o colegial 
na Escola Prevê Objetivo, com ajuda financeira dos tios, Toninho (Antônio Carlos Garms), Otacílio e 
Fernando, obteve descontos nas mensalidades pelo Professor Duda Trevisan (em memória).

Aqui na cidade de Bauru, jogou basquete pela Associação Luso Brasileira, tendo 
como treinadores os hoje amigos Cassio e Gilmar e também fundou uma banda de Rock chamada XYZ, 
inicialmente com os amigos Leandro, Luciane, Frederico e Beto, e posteriormente a banda NPM com os 
amigos Zé Lídio, Fabão, Earl (irmão e Dj atualmente) e Bruno.

Em 1994 ingressou na faculdade de direito de Bauru - ITE, foi presidente do centro 
acadêmico na ITE, deu aulas de violão, foi estagiário na Prefeitura Municipal de Bauru no departamento 
liderado pelo Sr. Irineu Bastos (em memória) e em 1995 ingressou no Banco Ford em Bauru, onde 
trabalhou até 1998 quando se formou em direito e foi convidado por Nelson Paschoalotto para em conjunto 
com Rodrigo Paschoalotto iniciarem a Empresa Paschoalotto que é nascida aqui na nossa cidade e  líder 
no Brasil em recuperação de créditos, gerando mais de 15.000 empregos diretos, nas cidades de Bauru, 
Agudos e Marília.

Em 2005 começou a namorar a advogada e agora nutricionista Gabriela Ferrari, com 
quem se casou em 2006 e tiveram no final deste mesmo ano, sua única filha, Ana Gabriela Ferrari Garmes, 
bauruense.

Nerino e Lenita são seus sogros, Raquel cunhada e Maria Eduarda sua afilhada, por 
quem tem profundo amor.

Nesse período fez pós-graduação em gestão de serviços jurídicos, MBA executivo 
e cursos em governança corporativa. Atualmente além das funções executivas é o atual presidente do 
SECOBESP .

Tem como visão a centralidade no cliente, gestão pelo exemplo, valores de inclusão 
e transformação da vida das pessoas, através de oportunidades de trabalho. Com a frase “se cada um varrer 
sua calçada o Brasil ficará limpo” demonstra sua visão sobre fazer a diferença na comunidade em que está 
inserido.

Se orgulha de construir novos negócios alinhados aos seus valores, como o Pagou 
Fácil, promovendo intraempreendedorismo e inovação.

Escolheu a nossa cidade de Bauru para viver. Adora curtir a família, amigos, 
pescarias, música e se arrisca na culinária.

Sua inspiração são as pessoas!
Bauru, 13 de março de 2023.

WANDERLEY RODRIGUES JUNIOR

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Concede o Título de “Cidadão Bauruense” ao Senhor 
JOSÉ ORLANDO WITZLER.

A CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São Paulo, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo Artigo 18, inciso XIV, da Lei Orgânica do Município, DECRETA:

Art. 1º - Fica concedido o Título de “Cidadão Bauruense” ao Senhor JOSÉ ORLANDO 
WITZLER.

Parágrafo Único - A entrega do referido título poderá ser realizada em Sessão Solene previamente 
convocada, em comum acordo com o homenageado.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Bauru, 13 de março de 2023.

LUIZ EDUARDO PENTEADO BORGO

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

José Orlando Witzler nasceu no dia 23 de abril de 1961, na cidade de Botucatu/SP, 
filho de Luiz Francisco Witzler e Mirian Buchignani Witzler. O sobrenome WITZLER é herança de seu 
bisavô, Franz Witzler, que foi imigrante de origem austríaca, chegando ao Brasil em 1888, na cidade de Jaú.

Formado em engenharia elétrica pela faculdade de Engenharia Mauá, no ano de 1985, 
começou a trabalhar na Empresa ELETRO WITZLER, em Botucatu, de propriedade de seu pai, atuando 
na área de obras elétricas de eletrificação rural, reparo de transformadores e fábrica de postes de concreto.

Em 1993, já com família constituída e diante da promessa de progresso da região, 
mudou-se para Bauru, iniciando a Empresa WITZLER ENGENHARIA LTDA, com atuação nas áreas 
de engenharia, fabricação de torres metálicas, empreitada em Telefonia, conquistando relevância no setor 
de telefonia fixa para o agronegócio. A partir do ano de 2002, a empresa estendeu suas atividades para o 
segmento de reciclagem de produtos eletroeletrônicos, inclusive lâmpadas florescentes. Já em 2016, José 
Orlando Witzler criou a sociedade SOS-WIFI PROVEDORES DE INTERNET, para atuação focada no 

segmento rural e urbano, atualmente atendendo os mercados de Bauru e Botucatu com fibra ótica e rádio, 
com mais de 1,4 mil assinantes e gerando mais empregos.

Atualmente, a WITZLER ENGENHARIA se transformou na WITZLER 
ENERGIA, empresa que atua no mercado nacional com gestão de consumidores para o mercado livre de 
energia, contando mais de 80 colaboradores, dirigida pelo filho Lucas Torres Witzler, engenheiro eletricista, 
que posicionou a empresa em destaque nacional de liderança no setor.

No aspecto familiar, José Orlando é casado com Cleusa Maria Torres Witzler, tendo 
três filhos - Lucas Torres Witzler; Daniele Torres Witzler e Victor Torres Witzler, além de seis netos, dos 
quais, cinco são nascidos em Bauru.

O seu legado pode ser avaliado e constatado na qualidade dos seus frutos, no caráter 
de seus filhos, na liderança e na condução de respeito e cuidado com sua família e o exemplo real de 
um cidadão de bem que acredita na livre inciativa, na meritocracia, e que vive e prega um cristianismo 
raiz, onde Deus está acima de tudo e que nos concede Graça para realização de nossas obras. Um vasto 
currículo de obras realizadas profissionalmente, sempre com qualidade de honradez, cumprindo sempre os 
compromissos assumidos.

Bauru foi uma escolha pessoal, cidade onde desenvolveu negócios, amizades e 
investimentos.

O respeito à família, ao Estado de Direito, à liberdade e o temor a Deus, aliado ao 
empreendedorismo de sucesso no município de Bauru faz de José Orlando Witzler um cidadão notável, 
motivo pelo qual é um grande prazer em tê-lo como cidadão bauruense.

Bauru, 13 de março de 2023.

LUIZ EDUARDO PENTEADO BORGO

EMENTÁRIO DAS PROPOSIÇÕES APRESENTADAS PELOS SENHORES VEREADORES 
NA 6ª SESSÃO ORDINÁRIA, DE 13 DE MARÇO DE 2023

ANTONIO CARLOS DOMINGUES
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a capinação e limpeza no interior e no entorno da EMEI Márcia de 
Almeida Biguetti localizada na quadra 01 da Rua Doutor Adaucto de Carvalho; EMEI Magdalena Pereira 
da Silva Martha localizada na quadra 01 da Rua Maria Elísia Nogueira de Oliveira, Núcleo Habitacional 
Mary Dota; EMEII Iara Conceição Vicente localizada na quadra 03 da Rua Zoraide Ribeiro Buso e EMEF 
Alzira Cardoso localizada na quadra 04 da Rua Orozimbo Florêncio Figueiredo, Jardim Chapadão.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a capinação e limpeza no interior e no entorno da EMEI Orlando 
Silveira Martins localizada na quadra 04 da Rua Investigador Valdemir Nunes Medeiros, Núcleo Eldorado; 
EMEII Olga Bicudo Tognozzi localizada na quadra 02 da Rua Alberto Paulovich, Núcleo Habitacional 
Mary Dota; EMEII Luzia Maria Daibem Ferraz de Arruda localizada na quadra 03 da Rua Luiz Marcílio 
Bernardo e EMEF Thereza Tarzia - Irmã Rosamaria Tarzia localizada na quadra 06 da Rua Antônio 
Montebugnoli, Núcleo Habitacional Nobuji Nagasawa.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a instalação de bancos e de um painel eletrônico de senhas na parte 
externa da UPA Mary Dota localizada na quadra 03 da Rua Pedro Salvador, Núcleo Habitacional Mary 
Dota.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a implantação de baia de estacionamento 45º na lateral da praça 
localizada na quadra 01 da Rua Irmã Lucila Surugi, Núcleo Habitacional Mary Dota.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a pintura de sinalização de solo no entorno do Centro de 
Convivência Infantil João Paulo II, localizado ao número 01-68 da Rua Alexandre Jorge Nasralla, Núcleo 
Residencial Beija-Flor.

BENEDITO ROBERTO MEIRA
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a fiscalização da Vigilância Sanitária junto ao imóvel 01-67 localizado 
na Rua João Batista Carneiro, Jardim Bom Samaritano.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a fiscalização para que seja refeita a calçada em toda a quadra onde 
está localizada a Secretaria de Estado da Saúde, na confluência entre as Ruas Quintino Bocaiúva, Silvério 
São João, Rubens Arruda e Antônio Zuiani, Centro.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a fiscalização quanto ao Alvará de Funcionamento no bar “Sheik” 
localizado na quadra 02 da Rua Maria Elfrida Hjertquist, Jardim Ivone.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a realização de operação tapa-buracos em toda extensão da Rua Santa 
Terezinha, Vila São João da Boa Vista/Jardim Gérson França.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal, com base na LOM, que, tendo em vista constantes alagamentos de 
vias públicas no bairro Vila São João do Ipiranga, em especial a Rua Rodolfina Dias Domingues (quadras 
08 e 09), no cruzamento com a Rua Walter Belian, solicito informações sobre quais medidas estão sendo 
tomadas pela Secretaria Municipal de Obras e/ou DAE para evitar novos alagamentos no local.

CHIARA RANIERI BASSETTO
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a vistoria e reposição das tampas dos poços de visita localizados no 
bairro Parque Santa Cândida, em especial nas proximidades do Centro de Referência de Assistência Social 
(CRAS).
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a implantação de galeria pluvial e sistema de drenagem no bairro 
Quinta da Bela Olinda.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a fiscalização no estabelecimento de número 15-80 na Avenida Nuno 
de Assis quanto ao cumprimento do nível de ruído máximo e horário de funcionamento, Centro.
Solicita ao Senhor Presidente do DAE a análise da denúncia de destinação do esgoto dos bairros Parque 
Santa Cândida e Parque Real para o riacho que desagua no Rio Batalha.
Solicita ao Senhor Presidente do DAE a colocação de asfalto na quadra 05 da Rua João Garcia Villar, 
Quinta da Bela Olinda.

EDMILSON MARINHO DA SILVA JUNIOR
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a aquisição de poltronas reclináveis para todas as Unidades de Pronto 
Atendimento (UPAs) de Bauru.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a notificação para a capinação e limpeza do terreno localizado na 
esquina entre as Ruas Tenente João Firmino Alves e Carlos Ribeiro Vianna, Parque Paulista.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a implantação de grade de proteção na boca de lobo localizada 
defronte ao imóvel 03-05 da Rua Carlos Ribeiro Vianna, Parque Paulista.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a implantação de grade de proteção na boca de lobo localizada na 
quadra 27 da Avenida Castelo Branco, Vila Ipiranga.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a manutenção da canaleta existente no cruzamento entre as Ruas dos 
Andradas e Bernardino de Campos, Vila Souto.
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EDSON MIGUEL DE JESUS
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a passagem de máquina motoniveladora nas quadras 01 das Ruas 
Elvira Quedas de Oliveira, Tangarás; Dezenove, Jardim Flórida e 08 e 09 da Jeso Contijo de Moraes, 
Parque Jaraguá.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a realização de operação tapa-buracos nas quadras 01 das Ruas 
Valdevino Sobreira, Pousada da Esperança II; 03 e 04 da Mariano Hernandes, Parque Roosevelt e defronte 
ao imóvel 02-89 da Luiz Soares de Araújo, Núcleo Habitacional Mary Dota.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a poda das árvores existentes na quadra 02 da Rua Adão Batista, 
Chácaras Cornélia.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a implantação de grade de proteção, manutenção e limpeza das bocas 
de lobo existentes defronte ao imóvel 05-69 da Rua Maria da Conceição, Jardim Chapadão e na quadra 01 
da Rua Natal Fornazari, Tangarás.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a realização de fresagem nas quadras 01 das Ruas Elvira Quedas de 
Oliveira, Tangarás; 01 da Dezenove e em toda extensão da Wilson Fantini, Paulo César Fantini, Jardim 
Flórida e na Estrada Municipal Arthur Sartori (Estrada da Água dos Patos), com entrada pela Rodovia 
Marechal Rondon, Km 365.

GUILHERME BERRIEL CARDOSO
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a realização de operação tapa-buracos nas quadras 10 e 11 das Ruas 
Aviador Edu Chaves, Parque Jardim Europa; 05 da Henrique Savi, Vila Nova Cidade Universitária e 01 da 
Luiza Pecchi Samogim, Vila Tecnológica Engenheiro José Queda.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a passagem de máquina motoniveladora em toda extensão da Rua 
Pedro de Rosa, Jardim Marambá.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a repintura das faixas de pedestres existentes no cruzamento 
entre a Avenida Duque de Caxias e a Rua Gustavo Maciel, Jardim Nasralla.

JOSÉ ROBERTO MARTINS SEGALLA
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a capinação e limpeza dos terrenos localizados na quadra 03 da 
Avenida Alfredo Maia, Vila Falcão.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal o conserto do afundamento de solo localizado defronte ao imóvel 
02-60 da Avenida Alfredo Maia, Vila Falcão.
Solicita ao Senhor Presidente do DAE o conserto do afundamento de solo na quadra 07 da Rua Quinze de 
Novembro, Centro.
Moção de Apelo ao Excelentíssimo Senhor Tarcísio de Freitas, Governador do Estado de São Paulo, para 
que seja enviado urgentemente recursos financeiros para socorrer o Hospital Thereza Perlatti, evitando 
assim que a unidade deixe de prestar atendimento à população via Sistema Único de Saúde.
Moção de Aplauso à Banda Acústicos & Calibrados pela trajetória de sucesso nestes 15 anos de atividades, 
enaltecendo o município de Bauru por meio do seu trabalho no universo artístico.

LUIZ EDUARDO PENTEADO BORGO
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a capinação e limpeza do terreno localizado no cruzamento entre as 
Ruas Treze de Maio e Cussy Júnior, Centro.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a capinação e limpeza do terreno localizado na quadra 03 da Rua 
Antônio Pereira, Vila Rocha.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a realização de operação tapa-buracos na quadra 01 da Rua Edmundo 
Antunes, Jardim Panorama.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a capinação e limpeza do terreno localizado na quadra 07 da Rua 
Bernardino de Campos, Vila Falcão.

MANOEL AFONSO LOSILA
Solicita à Senhora Prefeita Municipal o recapeamento asfáltico na quadra 02 da Avenida Alfredo Maia, 
Vila Falcão.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a manutenção do playground no Bosque “José Guedes de Azevedo” 
(Bosque da Comunidade) localizado na quadra 29 da Rua Araújo Leite, Vila Aeroporto Bauru.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a reposição da tampa da boca de lobo existente defronte ao imóvel 
23-28 da Avenida Comendador José da Silva Martha, Vila Santista.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a implantação de redutor de velocidade na quadra 01 da Rua 
Antônio Agnelli, Parque Viaduto.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB melhorias na sinalização de trânsito para pedestres e veículos 
no cruzamento da quadra 03 da Rua Luiz Fernando Rocha Coelho com a Rua Jorge Pimentel, Jardim 
Contorno.

MARCELO ROBERTO AFONSO
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a implantação de iluminação na Praça Esportiva Rosa Branca 
localizada na confluência entre as Ruas Márcia Andaló Mendes de Carvalho e Romano Cruz, Jardim Rosa 
Branca.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a implantação de iluminação na Praça Laurice Skaf Zogheib 
localizada na confluência entre as Ruas Santa Maria, do Joá, Severino Martins da Cunha e Avenida das 
Bandeiras, Vila Industrial.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a reforma com melhorias na quadra poliesportiva localizada na 
quadra 05 da Avenida São Paulo, ao lado do Estádio Distrital José Spetic Filho, Vila Dutra.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a duplicação da Avenida José Vicente Aiello no trecho entre 
a rotatória da Praça Claudio Sacomandi, na Avenida Comendador José da Silva Martha, até a Rodovia 
Engenheiro João Baptista Cabral Renno (SP-225 Bauru-Ipaussu).
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a repintura da sinalização de solo e melhoria das placas de 
trânsito nas quadras 04 a 08 da Avenida Antônio Requena Nevado, Vila Alto Paraíso.

MARCOS ANTONIO DE SOUZA
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a capinação, limpeza e retirada de lixo na quadra 01 da Rua Primo 
Vitti, defronte ao imóvel 01-03 da Rua Capitão Germano Agnelli, Núcleo Habitacional Mary Dota e em 
toda extensão da Rua Antônio Ribeiro dos Santos, Jardim Silvestre II.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a realização de operação tapa-buracos em toda extensão da Avenida 
Alcides Limão Garcia e na quadra 02 da Rua Nilton Gimenes Bonachela, Núcleo Habitacional Nobuji 
Nagasawa; nas quadras 08 a 10 da Rua Joaquim da Silva Martha, Vila Santa Izabel e defronte aos imóveis 
09-79 da Rua Padre Nóbrega, Vila São João da Boa Vista e 01-52 da Rua Álvaro Lopes, Núcleo Habitacional 
Mary Dota.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a poda das árvores existentes na quadra 06 da Rua Alexandrino 
Rodrigues, Núcleo Residencial Presidente Geisel.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal o recapeamento asfáltico nas quadras 01 das Ruas Flávio Xavier 
Arantes, Professor Josias de Souza Lima, José Teixeira de Almeida, Gabino de Souza e Nassif Tebet, 
Núcleo Residencial Beija-Flor.
Solicita ao Senhor Presidente do DAE o conserto do vazamento de água defronte ao imóvel 01-80 da Rua 
Ignacio Alexandre Nasralla, Jardim Amália e na esquina entre as Ruas Almeida Brandão e Almeida Cintra, 
Jardim Panorama.

MILTON CÉSAR DE SOUZA SARDIN
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a implantação de capa asfáltica sobre os paralelepípedos nas quadras 
01 a 03 das Ruas Ângelo Cerigato, Vila Pacífico; 01 da Altino Arantes, Vila Souto e 01 da Travessa Sérgio 
Fassoni, Vila Seabra.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal o recapeamento asfáltico nas quadras 10 a 12 da Rua Bartolomeu de 
Gusmão, Jardim América.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a implantação de vaga para carga e descarga defronte ao imóvel 
07-51 da Rua Alto Purus, Vila Camargo.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a implantação de faixa de retenção e recuo exclusiva para 
motos nos semáforos de avenidas em vias arteriais e coletoras.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB o estudo para o restabelecimento da linha de ônibus noturno 
interbairros nos seguintes horários: 00h00, 01h30, 03h00 e 04h20.

SERGIO BRUM
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a capinação e limpeza em toda extensão da Rua Joaquim Lourenço 
Baptista Céus, Jardim Contorno.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB o estudo para a implantação de obstáculo de solo na quadra 02 
da Avenida Nossa Senhora de Fátima, Jardim América.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a repintura de sinalização de solo em toda extensão da quadra 
02 da Avenida Nossa Senhora de Fátima, Jardim América.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB o estudo para o reforço na sinalização de trânsito por placas na 
quadra 02 da Avenida Nossa Senhora de Fátima, Jardim América.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a repintura das vagas para motos defronte ao imóvel 12-154 da 
Rua Rafael Pereira Martini, Jardim Redentor.

UBIRATAN CASSIO SANCHES
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a implantação de baias (recuos), bem como estacionamento em 45 
graus, nas quadras 03 e 04 da Rua Carmini Ângelo Delicato, Conjunto Habitacional Engenheiro Otávio 
Rasi.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a passagem de máquina motoniveladora em toda extensão da Rua 
Álvaro de Oliveira Lopes Pinto, Estância Balneária Águas Virtuosas.
Solicita ao Senhor Presidente do DAE a reposição do asfalto defronte ao imóvel 02-65 da Rua Alice Vieira 
Ranieri, Chácara das Flores.
Solicita ao Senhor Presidente do DAE a reposição do asfalto na quadra 02 da Rua Ângelo Mielle, Conjunto 
Habitacional Engenheiro Octávio Rasi.
Solicita ao Senhor Presidente do DAE a desobstrução e o conserto da rede de esgoto na quadra 04 da Rua 
Rio Dourados, Vila Aimorés.

WANDERLEY RODRIGUES JUNIOR
Solicita à Senhora Prefeita Municipal o recapeamento asfáltico nas quadras 01 a 04 das Ruas Soldado José 
Soares, Soldado Geraldo Alves de Carvalho, Soldado Alcênio Guilherme, 01 a 07 da Sargento Manoel 
Rodrigues Rocha, Jardim Prudência e 01 a 04 da José Novaes, Fundação Casas Populares Salvador Filardi.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal o recapeamento asfáltico nas quadras 02 a 07 das Ruas José Samogim, 
Doutor Heitor de Andrada Campos, 02 a 08 da Torquato Gonçalves Andrade, Fundação Casas Populares 
Salvador Filardi; 01 a 05 da Benedito de Abreu e 01 e 02 da Urbano Arantes Figueiredo, Jardim Nova 
Esperança.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal o recapeamento asfáltico nas quadras 04 a 07 das Ruas Doutor 
Arnaldo Miraglia, 01 a 03 da Alberto Bastazini, Ramiz Tayar, Sebastião Joaquim Sampaio, 01 e 02 da 
Emílio Alberto Ciniciato e José Volpe, Núcleo Habitacional Vereador Edson Francisco da Silva.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a capinação e limpeza do terreno localizado no cruzamento entre as 
Ruas João D’Ávila Munhoz e Doutor Arnaldo Miraglia, Núcleo Habitacional Vereador Edson Francisco 
da Silva.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a capinação e limpeza das guias e sarjetas em todo o entorno do 
imóvel público localizado na confluência entre as Ruas Antônio Cintra Júnior, Capitão Alcides, Doutor José 
Ranieri e Minas Gerais, Jardim Cruzeiro do Sul.
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